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1.

AMAÇ

Bu Talimatın amacı; Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi AFCEA Türkiye (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) Yönetim Kurulu Başkanı’nın sorumluluk
ve görevlerinin tanımlanmasıdır.

2.

KAPSAM

Birlik Yönetim Kurulunu kapsar.

3.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

[1] 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
[2] İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği
[3] Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Tüzüğü,
20 Ocak 2013, Ankara
[4] Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi, Yönetim Kurulu
Çalışma ve Toplantı Usulleri Yönetmeliği, 15 Aralık 2020, Ankara
[5] Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi, Genel Kurul
Toplantı Usulleri Yönetmeliği, (taslak) 2021, Ankara

4.

GENEL İLKELER VE GÖREVLER

4.1.

GENEL İLKELER

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik çalışmalarının; Kanun, Yönetmelik ve Birlik Tüzüğünde belirtilen
esaslara uygun olarak yürütülmesinden başlıca sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı, bu
sorumluluklarını Talimatta belirtildiği şekilde yerine getirecektir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın
görevlerini yerine getirmesine birlikte çalışacağı Yönetim Kurulu Üyeleri destek sağlayacaktır.
4.2.

GÖREVLER

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev ve sorumlulukları, Birlik Tüzüğünün 26. Maddesinde aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı; Birlik faaliyetlerinin, AFCEA International tüzüğü, direktifleri ve Şube
Anlaşması ile bu Tüzükte yer alan amaç ve çalışma konularına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve
devamlı geliştirilmesini sağlamaktan sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı Birlik çalışmalarının bu
kapsamda icrasını ve aşağıdaki görev ve faaliyetleri gerçekleştirir.
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1- Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
2- Birlik üyeleri, AFCEA International genel merkezi, AFCEA bölge veya diğer şubeleri ile Birliğin
yetkili temsilcisi sıfatıyla muhatap olur.
3 - AFCEA International veya diğer AFCEA bölge ve şubeleri ile diğer ilgili kuruluşların yurtiçinde
ve yurtdışında düzenledikleri toplantı, konferans, sempozyum, seminer, sergi ve benzeri
etkinliklerde Birliği temsil eder.
4- Birlik faaliyetleri hakkında AFCEA International genel merkezini ve Birlik üyelerini bilgilendirir.
İlgi [1] Kanun ve İlgi [2] Yönetmelik kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerine
getirilmesi gereken hususlar aşağıdaki başlıklar altında açıklanacaktır.
4.2.1.

TEMSİL GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı Birliği temsil etmekten sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı’nın temsil
görevi, Birliğin faaliyet alanı kapsamında ilişkide bulunulacak tüm paydaşlara karşı Birliğin
sorumlu yüzü olarak davranmasını gerektirir.
4.2.2.

İTA AMİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı Birliğin ita amiridir. İta amirliği görevi, Birliğin tüm parasal işlerinin kanun
ve kurallara uygun şekilde icra edilmesini kapsar. Ayrıca, Genel Kurul tarafından verilecek
yetkilere dayanarak taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya satışı
konusunda yetkilidir.
4.2.3.

YÖNETİM KURULUNA BAŞKANLIK

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik faaliyetlerinin yönetimi için kararlar alınması amacıyla Yönetim
Kurulunun çalışmasından sorumludur. Bu amaçla, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantı
gündemini belirler ve toplantılara başkanlık eder.
4.2.4.

GENEL KURULLA İLGİLİ GÖREVLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Genel Kurulunun zamanında toplanarak Birliğin çalışmaları ile ilgili
kararların alınmasından sorumludur. Bu kapsamda, olağan veya olağanüstü Genel Kurul
toplantılarının düzenlenmesinden, yıllık faaliyet raporlarının, yıllık gelir-gider raporlarının ve
gelecek dönemlere yönelik faaliyet planları ile bütçe önerilerinin hazırlanarak Genel Kurula
sunulmasından sorumludur.
4.2.5.

DERNEĞİN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birliğin Tüzüğünde tanımlanmış alanlardaki hizmet ve çalışmalarını,
kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütür. Birlik çalışmalarının düzenlenmesi için yönetmelik
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ve talimatların hazırlanmasını ve Birliğin yetkili organlarına sunulmasını sağlar. Birliğe ait defter
ve kayıtların kurallara uygun şekilde tutulmasını sağlar.
4.2.6.

DENETLEME GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik örgütünü ve bağlı birimlerin faaliyetlerini denetler ve denettirir.
Denetleme amacıyla gerektiğinde Denetim Kurulunu göreve davet eder.
4.2.7.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak bildirimlerim, Yönetmelik
ve Tüzükte belirtildiği şekilde ve zamanlarda hazırlanmasından ve ilgili makamlara verilmesinden
yükümlüdür. Bildirimler, bağlısı bulunulan AFCEA International derneğine ve Ankara İl Sivil
Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne elektronik ortamda verilecektir.

5.

GÖREVLERİN İCRASI

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Madde 4.2’de özetlenen görevlerine ilişkin detaylar aşağıdaki
maddelerde açıklanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı’nın görevleri ile ilgili hukuki sorumluluklarına
yönelik İlgi [1] Kanunun önemli hususları EK-A’da verilmiştir.
5.1.

TEMSİL GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birliğin faaliyet alanı kapsamında yürütülecek tüm ilişkilerde Birliği
temsil eder. Kendisinin bulunamayacağı durumlarda, Birliği temsil etmek üzere diğer Üyeleri
görevlendirir.
Temsil görevi kapsamında; faaliyet alanındaki diğer paydaşların ziyaret edilmesi veya paydaşların
Birliği ziyaret etmelerinde, Birliği kişisel olarak veya Birlik heyetinin başında temsil eder.
Resmi veya resmi olmayan törenlere Birlik adına katılır, anı hediyeleri verir, Birliğe verilen anı
hediyelerini kabul eder.
Birlik tarafından, Üyelere veya diğer paydaşlara gönderilecek yazıları imzalar.
5.1.1.

HUKUKİ TEMSİL

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik tarafından veya Birliğe karşı açılmış davalarda Birliği temsil etmek
veya bu sıfatla başkalarına vekâlet vererek görevlendirmekten sorumludur.
5.2.

İTA AMİRLİĞİ

Yönetim Kurulu Başkanı’nın ita amirliği görevi, Birliğin tüm parasal işlerinin kanun ve kurallara
uygun şekilde icra edilmesini kapsar.
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Birliğin ödemeleri konusunda Saymana yazılı yetki verir. Yurtdışından yardım alınması halinde, bu
yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. Ayrıca, Genel Kurul tarafından verilecek
yetkilere dayanarak, taşınır veya taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya satışı
konusunda Birlik adına imza yetkisine sahiptir.
5.3.

YÖNETİM KURULUNA BAŞKANLIK

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik faaliyetlerinin yönetimi için kararlar alınması amacıyla Yönetim
Kurulunun İlgi [4] Yönetmelik kapsamında çalışmasından sorumludur.
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, toplantı gündemini belirler ve
toplantılara başkanlık eder.
Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunun toplanmasını sağlar. Birlik görevlerinin etkin ve
verimli yapılmasını özendirmekle birlikte bu konuda öncülük yapar.
Birlik tarafından kısa, orta ve uzun dönemde yürütülecek çalışmalar amacıyla geçici kurullar
oluşturur. Geçici kurul çalışmalarının Yönetim Kurulu tarafından izlenmesini sağlar.
5.4.

GENEL KURULLA İLGİLİ GÖREVLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik Genel Kurulunun zamanında toplanarak Birliğin çalışmaları ile ilgili
kararları almasından sorumludur.
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır. Gerektiğinde
toplantısız Genel Kurul kararı alınması için Birlik Üyelerine duyuruların yayınlanmasını sağlar.
Genel Kurul toplantılarının İlgi [5] kapsamında tanımlandığı şekilde düzenlenmesini sağlar.
Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporlarının, yıllık gelir-gider raporlarının ve gelecek dönemlere
yönelik faaliyet planları ile bütçe önerilerinin ve Genel Kurul kararı gerektiren konulardaki
önergelerin hazırlanarak Genel Kurula sunulmasından sorumludur.
5.5.

DERNEĞİN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birliğin Tüzüğünde tanımlanmış alanlardaki hizmet ve çalışmalarını,
kanun ve yönetmelikler kapsamında yürütür. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu ve Birlik Üyelerine
görevler verecek, gerektiğinde çalışmaların yürütülmesi için hizmet satın alacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Birliğin yönetimi için Yönetim Kurulu Üyeleri ile işbirliği sağlaması
önemlidir. Bu amaçla, bir ayı geçmeyen süreler içerisinde Yönetim Kurulu toplantıları
düzenlenmesi ve Birliğin yönetimi ile ilgili kararların alınması/paylaşılması faydalı olacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik çalışmalarının düzenlenmesi için yönetmelik ve talimatların
hazırlanmasını ve Birliğin yetkili organlarına sunularak onaylanmasını sağlar. Bu kapsamda
hazırlanacak Yönetmeliklerin Genel Kurul tarafından, Talimatların ise Yönetim Kurulunca
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onaylanması gerekir. Birlik Yönetmelik ve Talimatları, Birlik faaliyetlerinin belirli bir düzen
içerisinde sürdürülmesinin yanı sıra kurumsallaşma açısından önem taşımaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı, Birliğe ait defter ve kayıtların kurallara uygun şekilde tutulmasını sağlar.
Bu amaçla, Yönetim Kurulu üyeleri veya Birlik Üyelerine verilecek görevler ile veya hizmet satın
alınarak defter ve kayıtların tutulması sağlanacaktır.
5.6.

DENETLEME GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik faaliyetlerinin amaçları doğrultusunda yürütülmesi için Birlik
bağlısı birimlerin faaliyetlerini denetler veya görevlendireceği Üyeler veya bağımsız kuruluşlar ile
denetlenmesini sağlar.
Yönetim Kurulu Başkanı, denetleme amacıyla gerektiğinde Denetim Kurulunu göreve davet eder
ve Birlik faaliyetleri konusunda iç denetimin çalıştırılmasını sağlar.
5.7.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Birlik faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak bildirimlerim, Yönetmelik
ve Tüzükte belirtildiği şekilde ve zamanlarda hazırlanmasından ve ilgili makamlara verilmesinden
yükümlüdür. Bildirimler, bağlısı bulunulan AFCEA International derneğinin sitesinden ve Ankara
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne DERBİS uygulamasından elektronik ortamda verilecektir.
Birliğin AFCEA International veya DERBİS bildirimleri için tek yetkili Yönetim Kurulu Başkanı olup,
bildirim doldurma görevinin başka bir Üye veya hizmetliye yaptırılması Yönetim Kurulu Başkanı
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
5.7.1.

AFCEA INTERNATIONAL BİLDİRİMLERİ

Birliğin bağlısı bulunduğu AFCEA International merkezine bildirilecek raporlar ve içerikleri aşağıda
özetlenmiştir. Bu bildirimler, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin kendi kullanıcı adı ve
şifresi ile AFCEA sitesine çevrim içi bağlanarak kaydetmesi mümkündür. Bununla birlikte,
verilecek bildirimlerden tek sorumlu Yönetim Kurulu Başkanıdır.
YILLIK FAALİYET RAPORU (Chapter Annual Report): AFCEA Türkiye şubesi tarafından geçmiş yıl
içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler, gelir-gider durumu ve olağan yıllık Genel Kurul toplantısında
seçilen şube yöneticilerinin kimlikleri ve AFCEA International tarafından bildirimi talep edilen
çeşitli bilgileri içermektedir. AFCEA International derneğine verilecek Yıllık Faaliyet Raporu taslağı
Yönetim Kurulunda görüşülerek onaylanacaktır.
ŞUBE YÖNETİCİLERİ LİSTESİ (Maintain Chapter Officers): AFCEA Türkiye şubesi yöneticilerinde
değişme olması halinde güncellenen Yönetim Kurulu Üyeleri listedir.
MODEL ŞUBE HEDEFLERİ (Model Chapter Goals): AFCEA International tarafından, bağlısı şubeleri
özendirmek amacıyla yıllık olarak faaliyet hedeflerinin belirlenmesi ve ertesi yıl hedeflere erişim
raporu doldurulması işlemleridir. AFCEA International hedeflere erişim değerlendirmesi
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sonucunda seçtiği şubelerine MODEL ŞUBE ödülü vermektedir. Bu faaliyete katılım zorunlu
olmayıp Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre işlem yapılacaktır.
DELEGELERİN OY KULLANMASI: AFCEA International genel kurul toplantısında, seçimler ve
faaliyetlerin aklanması amacıyla şube delegeleri elektronik ortamda oy kullanmaktadır. AFCEA
Türkiye şubesi olarak, Genel Kurul’da seçilen veya seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile
belirlenecek delegelerin, AFCEA International genel kurulunda oy kullanmasının sağlanması
Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğundadır.
ETKİNLİKLERİ BİLDİRİMİ (Submit Calendar Event): AFCEA Türkiye şubesi tarafından düzenlenecek
etkinlikler, AFCEA International sitesine çevrim içi olarak kaydedilerek etkinlik takviminde yer
alması sağlanır. Bu kayıt, aynı zamanda gelecek yılın faaliyet raporunda yer alacağından doğru bir
şekilde bildirilmesi önemlidir.
ŞUBE HABERLERİ (Submit Chapter News): AFCEA Türkiye tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere
yönelik haberler, derneğin resmi yayın organı olan SIGNAL bünyesinde yayınlanması amacıyla
çevrim içi olarak bildirilir. Bu haberlerden seçilenler aynı zamanda SIGNAL dergisinin aylık basılı
kopyalarında da yer almaktadır.
5.7.2.

DERBİS BİLDİRİM VE BELGELERİ

Birliğin, İlgi [2] Yönetmelik kapsamında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne vermek zorunda
olduğu bildirimler ve içerikleri aşağıda özetlenmiştir. Bu bildirimler, sadece yetkilendirilen kişiler
tarafından1 DERBİS uygulamasına çevrim içi bağlanılarak kaydedilebilir. Bildirimlerin
yetkilendirilmiş bir Üye veya görevli tarafından doldurulması Yönetim Kurulu Başkanı
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
BEYANNAME: Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını
düzenleyeceği beyannamenin, her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine veya
DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir. Yıllık Beyanname taslağı Yönetim Kurulu
toplantısında görüşülerek onaylanacaktır.
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim
ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üye bilgileri mülki idare
amirliğine veya DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir.
DERNEK ORGANLARINDA DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ: Birlik organlarında meydana gelen, üyeliklerin
sona ermesi veya yedek üyelerin asıl göreve gelmeleri gibi değişikliklerin otuz gün içinde mülki
idare amirliğine veya DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir.

1

(Değişik sekizinci fıkra: RG-9/7/2020-31180) Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar,
bir başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını, kaybedildiğini veya hangi
nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, derhal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe
bilgi verirler.
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YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ: Birliğin yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin
otuz gün içinde mülki idare amirliğine veya DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir.
TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ: Birliğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde
mülki idare amirliğine veya DERBİS ortamından verilmesi gerekmektedir.
YURTDIŞI YARDIM ALMA BİLDİRİMİ: Birliğin yurtdışından yardım almasından önce DERBİS
ortamından Yurtdışı Yardım Alma Bildirimi doldurması gerekmektedir. Dernekler Yönetmeliğinin
Yurtdışı Yardımlar ile ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir.
Madde 18 – Dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı
dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mülki idare amirliğine önceden
bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım
alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim
şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve
temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.
Madde 19 – Yurtdışından yardım alacak olan dernekler ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında
faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Ek4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde
bulunurlar.
DERNEK ÜYE İŞLEMLERİ: Birlik üyeliğine yeni kabul edilenler ile üyeliği sona erenlere ait bilgilerin,
işlemin gerçekleştiği (üyeliğin kabulü veya üyeliğin sona erdiği) tarihten itibaren 30 gün içinde
DERBİS sistemine girilmesi gerekmektedir. Yetkili kişiler tarafından DERBİS’e giriş yapıldıktan
sonra “Dernek İşlemleri” menüsünün altında bulunan “Dernek üye işlemleri” alt menüsünden
yeni üye girişi yapılabilir veya mevcut üyelere ait bilgiler güncellenebilir.
YETKİ BELGESİ: Yönetim Kurulu kararı ile Birlik için gelir toplama yetkisi verilen Üye veya kişiler
için DERBİS üzerinden doldurulacak belgelerdir. Yetki belgeleri ile ilgili Dernekler Yönetmeliği
Madde 46 aşağıda verilmiştir.
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil 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 ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha
olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri
yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin
kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki
belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama
yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
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FAALİYET BELGESİ: Derneklerin elektrik, su, doğalgaz, internet ve benzeri abonelik konusunda
ilgili kurumlarda yapacakları iş ve işlemler ile banka veya noterde yapacakları iş ve işlemlerde veya
herhangi bir resmi kurum veya kuruluşa yapacakları başvurularda söz konusu kurum veya
kuruluşlar tarafından istenen, derneğin mevcut ve faal olduğunu gösterir belgedir.
Dernekler DERBİS üzerinden "Faaliyet Belgesi" alabilmektedirler.

6.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Talimat içerisinde baş harfi büyük olarak yazılan ve daha önce açıklaması yapılmamış terimlerin
anlamları ile kısaltmaların açık ifadeleri aşağıda tanımlanmıştır. Aynı terimler normal karakterler
ile yazıldıklarında genel anlamlarında kullanıldığı kabul edilecektir.
6.1.

TANIMLAR

Başkan: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı”,
Birlik: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi”,
Birlik Başkanlığı : “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanlığı”,
Denetim Kurulu: Tüzüğün 31. maddesi kapsamında teşkil edilen AFCEA Türkiye Şubesinin
denetleme organı”,
Genel Kurul: “Tüzüğün 16. maddesi kapsamında Birliğe kayıtlı tüm üyelerden oluşan, Birliğin en
yetkili karar organı”
Kanun: 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
Talimat: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Görev Talimatı”
Tüzük: “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere Elektronik Derneği Türkiye Şubesi Tüzüğü”,
Üye: Birliğe üyelik başvurusu kabul edilmiş gerçek veya tüzel kişiler,
Yönetim Kurulu: Tüzüğün 25. maddesi kapsamında teşkil edilen AFCEA Türkiye Şubesinin
yürütme ve temsil organı”,
Yönetmelik: İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği
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6.2.

KISALTMALAR

AFCEA : Armed Forces Communications and Electronics Association
DERBİS : Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernekler Bilgi Sistemi

7.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

7.1.

YÜRÜRLÜK

Bu Talimat, Yönetim Kurulu tarafından 2 Ocak 2021 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihten itibaren
yürürlüğe girmiştir.
7.2.

YÜRÜTME

Bu Talimat hükümleri, Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından koordine ve takip edilir.

EKLER
EK-A

DERNEKLER KANUNUNUN ÖNEMLİ MADDELERİDOKUMAN_SONU
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EK-A
DERNEKLER KANUNUNUN ÖNEMLİ MADDELERİ
Dernek görevlileri ve ücretleri
Madde 13- Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler
aracılığıyla yürütülür.
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.
Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında
herhangi bir karşılık ödenemez.
Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul
tarafından tespit olunur.

Ceza hükümleri
Madde 32- (Değişik: 23/1/2008-5728/558 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara uygulanacak cezalar aşağıdaki şekildedir:
a) Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları
kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış
kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere
üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beş yüz Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
b) Genel Kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük
hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında
yapan dernek yöneticilerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük
hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.
c) Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerine, bu şekilde alınan paranın
yüzde yirmi beşi oranında idarî para cezası verilir.
d) Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek
yöneticileri üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu defter ve
kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu
kişilere beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir
toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.
e) Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve
dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile
cezalandırılır.
f) Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak,
senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden
veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya
denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin
hükümlerine göre cezalandırılır. Ayrıca, mahkeme yargılama sırasında sanıkların, organlardaki
görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasına da karar verebilir.
g) Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı
gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler,
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bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya bunları üye kabul edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası
verilir ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.
h) 16ncı maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine beş yüz
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
ı) 17nci maddede1 yer alan zorunluluğa uymayanlara yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
j) 19uncu2 maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az
olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
k) 9 ve 19 uncu maddelerin üçüncü fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile tutulması zorunlu olan
defter ve belgelerin, gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla elde olmayan bir nedenle
okunamayacak hâle gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme tarihinden itibaren on beş gün içinde
dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu
belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır. 21 inci maddedeki yükümlülüklere aykırılık halinde de failler hakkında aynı cezaya
hükmolunur.
l) 22 ve 24 üncü maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü, 19 uncu maddede belirtilen
beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede
belirtilen temsilcilere beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. (1)
m) 26ncı maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticilerine beş yüz Türk Lirası idarî para
cezası verilir ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.
n) 28 inci maddede belirtilen kelimeleri izinsiz kullanan veya 29 uncu maddede belirtilen yasaklara,
yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir
cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve
derneğin feshine de karar verilir.
o) 30uncu maddenin (a) bendinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticileri elli günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Aynı maddenin (c) bendine aykırı faaliyette
bulunan dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilir.
p) 30 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen kurulması yasak dernekleri kuranlar ile bu bende aykırı
harekette bulunan dernek yöneticileri fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin
feshine de karar verilir.
r) 31 inci maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
s) 23üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine beş yüz
Türk lirası idarî para cezası verilir.

Cezaların uygulanması
Madde 33- Bu Kanunda belirtilen cezalar çocuk dernekleri hakkında, yazılı olarak uyarılmasına
rağmen tekrar edilmesi halinde uygulanır.
Bu Kanunun 32nci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri dernek yönetim kurulu başkanını
ifade eder.
Bu Kanunda yazılı olan idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.

1

Madde 17- Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin
hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine,
ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur.
2
Madde 19- Dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan
ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte
düzenlenir.

Sayfa 13 / 13

2 Ocak 2021

