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G E R M A N İ S T L E R  D E R N E Ğ İ  
 

D e r n e k  T ü z ü ğ ü  
 
 

B Ö L Ü M  I  
 

Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri  
 
Derneğin Adı ve Merkezi 
 
Madde 1.  
a. Derneğin adı »Germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER 
b. Derneğin Merkezi: Ankara 
Derneğin Şubesi: Yoktur 
 
Madde 2. Germanist kavramından, Alman dili, edebiyatı, kültürü, Alman dili eğitimi ve Almanca mütercimlik-

tercümanlık alanlarında öğrenim görüp bu alanlardaki özellikle bilimsel araştırma, öğretim ve çalışmaları 
kendine meslek edinmiş kişi, anlaşılmaktadır. 

 
Derneğin Amacı  

 
Madde 3. Türk germanistleri arasında sosyal ve mesleki dayanışmayı, bilimsel iletişimi sağlamak; 

meslektaşlarını bilimsel yenilikler konusunda aydınlatmak. Germanistleri Türk kamuoyunda, ulusal ve 
uluslararası kurum ve örgütler nezdinde, mesleki toplantılarda temsil etmek. Alman dili, edebiyatı, kültürü 
ile ilgili araştırmalar yapmak; Türk ve Alman dillerini, edebiyatlarını ve kültürlerini karşılaştırmak; dil 
öğretimi konusunda yapılacak çalışmaları ve çeşitli alanlarda düzenlenecek dil kurslarını 625 sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak yapmak; tercümanlık-mütercimlik hizmetleri vermek; Almanca 
öğretmenlerinin hizmetiçi eğitimleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak; Türk ve 
Alman uluslarının kültürel ilişkilerini araştırmak; bu alanlarda sosyokültürel araştırmalar yapmak. Resmi 
kurum ve kuruluşlarla ortak proje yürütmek. 

 
Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 
Madde 4. Dernek amacına ulaşmak için şu faaliyetlerde bulunur: 
 

a. Konusu ile ilgili süreli ya da süresiz yayın yapmak (dergi, broşür vs. gibi), bunları abone yoluyla ücretli 
ya da ücretsiz dağıtmak ve bu yayınlara reklam almak. 

b. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek (sempozyum, panel, açıkoturum, konferans vb.). 
c. Türkiye'deki resmi ve özel kuruluşlarla ilişkiler kurmak; üyeleri için yurt içinden ve yurt dışından burs 

temin etmek. 
d. Benzer amaçlarla kurulmuş uluslararası ya da yabancı derneklerde ülkemizi temsil etmek, dünya 

germanistleri ile ilişkiler kurmak. 
e. İhtilaflı konularda bilirkişilik ve uzman görevleri üstlenmek. 
f. 3. maddede sayılan amaçlara uygun projeler üretmek. 
 
 

B Ö L Ü M  II 
 

Derneğe Üye Olma, Üyelik Ödentisi, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma 
 

Derneğin Üyeleri, Üyelik Ödentisi: 
 
Madde  5. Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyeliği vardır. 
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a. Asıl üyelik: Derneğe Türk Üniversitelerinin ve Yüksek Okullarının Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili 
Eğitimi ve Almanca Mütercimlik-Tercümanlık Bölümlerinden ya da bu bölümlere denk düşen yurt 
dışındaki üniversite ve yüksek okullardan mezun olanlar ile özellikle bu alanlardaki bilimsel 
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çalışmalarıyla kendini kanıtlamış olanlar ve üniversitelerin anılan ya da başka bölümlerinde öğretim 
elemanı olarak görev yapanlar, ya da bir araştırma kurumunda çalışanlar üye olabilirler. Ayrıca 
yukarıda sayılan görevlerden emekliye ayrılmış olanlar da derneğe üye olabilirler.  

•  Üyelik için Yönetim kuruluna yazılı olarak başvurulur. Başvuran kişiyi derneğin en az iki üyesinin teklif 
etmesi gerekir. Yönetim kurulu üyelik başvurusunu 30 gün içinde karara bağlayıp ilgiliye yazılı olarak 
bildirir. 

•  Derneğe Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de üye olabilirler.. 
• Üyelik konusundaki istisnai durumlara derneğin yönetim kurulu karar verir. 
• Genel Kurul dernek üye sayısını sınırlayabilir. 
 
b. Fahri Üyelik: Derneğin amaçlarına uygun çalışmalar yapan, bu alanda katkı sağlayan kişiler, yönetim 

kurulunun teklifi ve genel kurulun salt çoğunluğunun kararı ile fahri (onursal) üyeliğe kabul 
edilebilirler. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanma hakları yoktur ve 
yönetim kurulunda görev alamazlar. 

• Yabancı uyruklu olan kişilerin fahri üyeliği için Türkiye'de oturma koşulu aranmaz.  
c. Üyelik Ödentisi: Asıl üyeler Derneğe her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen aidatı öderler.  

 
Üyelik Hakları 

 
Madde 6. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman dernek 

üyeliğinden ayrılabilir. Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. 
Asıl üyeler oy haklarını bizzat kendileri kullanırlar.  

 
Üyelikten Çıkma 

 
Madde 7. Dernekten ayrılmak isteyen her önceden yazılı bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. 

Bu isteği yazılı olarak bildirmiş olanlar, ayrılış tarihine kadar birikmiş aidatlarından sorumlu olarak Dernek 
üyeliğinden çıkmış sayılırlar. 

 
Üyelikten Çıkarılma 

 
Madde 8. Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu’nun kararıyla üyelik kayıtları silinir ve karar ilgililere yazı ile 

bildirilir. 
 

a. Dernekler Kanunu'na göre üye olma şartlarını sonradan kaybedenler, 
b. Üyelik aidatlarını iki ay içinde yapılan iki yazılı ihtara rağmen ödemeyenler, 
c. Derneğin amacına aykırı davrananlar, çalışmaları engelleyip güçleştirenler, genel kurul ve yönetim 

kurulu kararlarına uymayanlar ve yetkili olmadıkları halde Derneği herhangi bir vecibe altına sokanlar, 
d. Dernek üyeliği ile bağdaşmayan sakıncalı tutum ve davranışlarla, Dernekler Kanunu'na ve Derneğin 

Tüzüğü'ne aykırı eylemlerde bulunanlar. 
Dernek üyeliğinden çıkarılma Yönetim Kurulu’nun kararıyla olur. Bu konuda verilen karar ilgiliye en 
geç 30 gün içinde yazı ile bildirilir. 

 Dernek üyeliğinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, Derneğin menkul ya da gayri menkulleri 
üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. 

 
 

 
B Ö L Ü M  III 

 
Derneğin Organları, Kuruluş, Yetki ve Görevleri 

 
Madde 9. Derneğin Organları: 

a. Genel Kurul  
b.Yönetim Kurulu   
c. Denetim Kurulu  

 
Madde 10. Genel Kurul: Genel Kurul derneğin en üst organıdır. Asıl üyelerden oluşur. Fahri üyeler 

toplantılara katılabilir, ancak oy kullanma hakları yoktur. Organlara seçilemezler.  
 

a. Olağan Toplantı: Olağan genel kurul Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine üç yılda bir defa Mayıs 
ayında Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yerde toplanır. 

b. Olağanüstü Toplantı: Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde olağanüstü toplanır.  
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Toplantı Çağrı Usulü: 
 
Madde 11. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 

düzenledikten sonra toplantı gününden en az on beş gün önce toplantının gününü, saatini, yerini ve 
gündemini üyelere mektupla ve/veya elektronik posta ile bildirir. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 
toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte, nerede yapılacağı bu ilk çağrıda belirtilir. Bu iki 
toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.  

 Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  
 

Toplantı Yeter Sayısı: 
 
Madde 12. Toplantı yeter sayısı derneğin genel kurula katılma hakkı bulunan üye tam sayısının yarısından bir 

fazlasıdır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu 
ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az 
olamaz. 

 
Toplantının Yapılış Usulü: 

 
Madde 13. Derneğin genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.  
 Üye listeleri toplantıya katılan üyeler tarafından imzalandıktan sonra toplantı yeter sayısının oluşup 

oluşmadığı tespit edilir. Salt çoğunluk oluşmuşsa yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir 
yönetim kurulu üyesi tarafından toplantı açılır. Açılıştan sonra bir genel kurul başkanı, bir başkan vekili ve 
iki de kâtip üye açık oyla seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Kâtipler toplantı tutanağını 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu 
başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgeleri eksiksiz olarak  yeni seçilen yönetim 
kuruluna yedi gün içinde teslim eder. 

 Toplantıda gündem maddeleri görüşülür, ancak üyelerin 1/10’unun teklif edeceği konular gündeme alınır. 
 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: 
 
Madde 14. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: 
 

a. Yönetim ve Denetim kurullarını seçer.  
b. Tüzük değişikliklerini karara bağlar. 
c. Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşür, ret ya da ibra eder. 
d. Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul eder. 
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satınalınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması 

hususunda yönetim kuruluna yetki verir. 
f. Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasını, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak 

katılmasını, ya da ayrılmasını karara bağlar. 
g. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırır. 
h. Derneğin feshedilmesine karar verir. 
I. Yönetim ve Denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları,  

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını yurtiçi ve 
yurtdışı olarak kararlaştırır.  

j. Giriş ve yıllık üye ödentilerini belirler. 
k. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma ile ilgili son kararı verir. 
l. Mevzuatta ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir. 

 
Yönetim Kurulu 

 
Madde 15. Yönetim Kurulunun Teşkili: Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere genel 
kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve 
çağırılır. Yönetim kuruluna seçilenler ilk toplantıda görev bölümü yaparlar: bir başkan, bir 2.başkan, bir 
sekreter ve bir de sayman seçerler. 
 
Madde 16. Yönetim Kurulunun Görevleri: 

 
a. Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 
b. Genel Kurul derneğin şubelerinin açılmasına karar vermişse, açılacak şubelerin kurucularına yetki 

vermek. 
c. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak genel kurula sunmak. 
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d. Dernek faaliyetlerini daha etkin kılabilmek için üyeler arasından çeşitli çalışma komisyonları kurmak, 
bu komisyonlara yetki vermek. 
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e. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
f. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı ve geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste katılmayanların 

üyelikleri düşer. Yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır. 
• Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam 

sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu konuda 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU hükümleri 
uygulanır. 

Denetim Kurulu 
 
Madde 17. Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından üç yıl için seçilir. Bu 

kurul, derneğin defter ve kayıtlarını bir yıldan az olmamak üzere düzenli olarak inceler. Defter ve kayıtlar 
kurul başkanının ya da kurul üyelerinden birinin isteği halinde incelemeye verilir. Denetim Kurulu denetim 
sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

 
Madde 18. Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
 
 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve 

denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba 
adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

 
 
 

B Ö L Ü M  IV 
 

Mali Hükümler 
 
Madde 19. Derneğin Gelir Kaynakları  

 
a. Üyelerden toplanan ödentiler. 
b. Derneğin yaptığı yayınlar, konferans, sempozyum, panel, kurs, proje vb. sağlanan gelirler. 
c. Bağış ve yardımlar 
d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
e. Mal varlığından elde edilen gelirler. 

 
Madde 20. Derneğin Giderleri 
 Dernek tüzükte yazılı amaçların yerine getirilmesi için usulüne uygun olarak mal alımları ve diğer 

hizmetler için ödemelerde bulunur. Dernek başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel 
kurul başkanı ve başkanlık divanı üyeleri yaptıkları görevlerden dolayı dernekten maddi kazanç 
sağlayamazlar, huzur hakkı vb. ad altında gelir elde edemezler. Ancak idari görevlerin yerine getirilmesi 
için yapılacak her türlü harcama dernek bütçesinden karşılanır. 

 
Gelir ve Giderlerde Usul 

 
Madde 21. Dernek gelirleri 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 11. maddesinde gösterilen alındı belgesi ile 

toplanır ve giderler için de harcama belgesi düzenlenir. 
 Alındı Belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidatları 

toplayacak kişi ve kişileri Dernek yönetim kurulu bir kararla belirler ve bu karar Valilikçe onanır. 
 
Madde 22. Derneğin Parasının ve Mallarının Korunması 
 

a. Yönetim Kurulu, Derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında gerekli muhafaza tedbirlerini alır 
ve gerekirse sigortalarını yaptırır. 

b. Derneğin paraları yönetim kurulu kararı ile milli bankalardan birine yatırılır. Dernek kasasında 
bulundurulacak para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

c. Dernek adına açılmış olan banka hesabından yönetim kurulunun yetki vereceği kişi ya da kişiler 
doğrudan ya da çek/ belge yazmak suretiyle para çekilebilirler. 

 

Derneğin Defterleri 
 
Madde 23. Dernek adına aşağıda yazılı noter tasdikli defterler yönetim kurulu tarafından tutulur. 
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a. Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, dönem aylık ya da yıllık aidatları 
bu deftere yazılır. 
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b. Karar defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların 
altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 

c. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. 
 Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
d. Gelir ve gider defteri: Derneğin her türlü gelir ve giderleri, paraların geldiği veya verildiği yer açık ve 

düzenli olarak bu defterde gösterilir. 
e. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir. 
f. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 
g. Alındı Belgesi Kayıt Defteri 

 
 

B Ö L Ü M  V  
 

Çeşitli Hükümler 
 

Yasaklar 
 
Madde 24. Dernek, «Dernekler Kanunu»nun 29. ve 30. maddelerinde yer alan «Yasak Faaliyetler»e uyar, 

yasaklanan faaliyetler doğrultusunda faaliyet göstermez. 
 

Tüzük Değişikliği 
 
Madde 25. Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi genel kurul gündeminde bu konuda özel bir maddenin 

bulunmasına ve hazır olan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu vermesine bağlıdır. Gündemde bu 
konuda madde yoksa önergeyle eklenemez. Tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul toplantısı 
düzenlenebilir. 

 
Derneğin Feshi 

 
Madde 26. Derneğin genel kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Genel kurulun bu kararı 

alabilmesi için bu konunun toplantı gündeminde bulunması ve asıl üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda 
hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci 
toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Feshe 
ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul tarafından fesih 
kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu görevlendirilir. Fesih halinde Derneğin mal varlıkları Türk 
Eğitim Vakfı’na devredilir. 

  
Kendiliğinden Dağılmış Sayılma 

 
Madde 27. Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği ya da acze düştüğü ya da yönetim kurulunun tüzük 

gereğince kurulmasına imkân kalmadığı ya da TÜRK MEDENİ KANUNU’nun 78. maddesinde belirtilen 
hususların oluştuğu hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, ilgili 
maddenin son fıkrasına göre yapılır. 

 
Madde 28. Bu tüzükte hüküm bulmayan konu ve durumlarda öncelikle 4721 sayılı TÜRK MEDENİ KANUNU, 

daha sonra 5253 sayılı DERNEKLER KANUNU ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan DERNEKLER 
YÖNETMELİĞİ uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden 
yararlanılarak genel kurul kararıyla sonuçlandırılır. 
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