
DİLBİLİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 
 

Derneğin Adı ve Merkezi 

Madde 1-Derneğin Adı: “Dilbilim Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara İli 
Çankaya İlçesidir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. 

  
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe 

Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 

Madde 2-Dernek dilbilim alanının, bu alanda yapılan çalışmaların ve bu 

çalışmalarla ortaya konan ürünlerin tanınmasını ve yaygınlaşmasını 
sağlamak üzere sosyal, kültürel, eğitimsel ve bilimsel faaliyetlerde 

bulunmak ve bu doğrultularda faaliyette bulunan kişi ve kurumlara destek 
vermek amacı ile kurulmuştur.    

 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri  

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,   
2-Kurs, seminer, konferans, panel ve yaz okulu gibi eğitim çalışmaları 

düzenlemek,  

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, 
doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 

çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve 
bülten gibi yayınlar çıkarmak, 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her 
türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin 

etmek, 
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak 

ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,  
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin 

etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  
7-Dilbilim alanıyla ilgili konularda çalışanların ve öğrencilerin sorunlarının 

çözümü için girişimlerde bulunmak, haklarını korumak ve savunmak,  
8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için 

lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,  

9-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam 
ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi 

ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür 
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

10-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın 
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni 

hak tesis etmek, 
11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde 

ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir 
federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği 

tesisleri kurmak, 
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12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya 

kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya 
yardımlaşmak, 

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun 
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev 

alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 
14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve 

diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
sandık kurmak, 

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, 
16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan 

alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için girişim, hareket, cephe, 

platform ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici 
nitelikteki birlikteliklerle ortak hareket etmek, etkinlik düzenlemek, 

17-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların 
yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,  

 

Derneğin Faaliyet Alanı 
Dernek, sosyal ve akademik alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet 

gösterir. 
 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 
Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini 

benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevcut mevzuatın 
öngördüğü koşulları taşıyan, dilbilim alanında önlisans, lisans, 

yükseklisans, doktora veya doçentlik derecesine sahip olan veya bu 
derecelere başka alanlardan sahip olup da dilbilim alanında belirgin sosyal, 

kültürel, eğitimsel veya bilimsel çalışmaları olan her gerçek ve tüzel kişi bu 
derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye 

olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. 
Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek 
yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi 

şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. 
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim 

kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar 
yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 

 
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı 

bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları 
şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim 
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kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel 

Merkeze bildirilir.   
 

Üyelikten Çıkma 

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma 
hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda 

çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan 
birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

 
Üyelikten Çıkarılma 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı 

ile üyelikten çıkarılabilir. 

 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek 

malvarlığında hak iddia edemez. 
 

Dernek  Organları 
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1-Genel kurul,  
2-Yönetim kurulu, 

3-Denetim kurulu, 
 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı 
ve Toplantı Usulü 

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe 
kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube 

sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube 

sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler 
şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden 

oluşur.  
 

Genel kurul; 
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek 
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü 

toplanır.  
 

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca 
belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.   

 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
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Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin 

başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya 
çağırmakla görevlendirir. 

 

 
(…) 

 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     
1-Dernek organlarının seçilmesi, 

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim 

kurulunun ibrası, 
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya 

değiştirilerek kabul edilmesi, 
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı 

sebeplerle onların görevden alınması, 
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu 

kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut 
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak 
yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan 
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile 

dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve 
yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 
11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar 

verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna 
yetki verilmesi, 

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve 
kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

13-Derneğin vakıf kurması, 

14-Derneğin fesih edilmesi, 
15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına 
verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine 
getirilmesi, 

 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 10-Yönetimkurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca 
seçilir.  

 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev 

bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi 
belirler.   
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Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya 
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile 

toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

alınır.  
 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı 
boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre 

yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  
 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir 
üçüncü kişiye yetki vermek, 

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul 
onayına sunmak, 

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait 

taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira 
sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis 

ettirmek, 
5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin 

yürütülmesini sağlamak, 
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, 

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve 
gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu 

düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak, 
10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar 
vermek, 

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı 

almak ve uygulamak, 
13-Derneğin çalışma konuları ile ilgili tüzüğün 2. Maddesinde sıralanmış 

olan etkinlikleri düzenlemek, bunları gerçekleştirmek için kişileri 
görevlendirmek,  

14-Çalışma birimleri ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak, 
faaliyet raporlarını değerlendirip, bunları bilgilendirici bir içerikte Dernek 

içine ve dışına duyurusunu yapmak,  
15-Başka dernek, örgüt, platform vs. gibi birliklerle olası birleşmeleri, 

ortak çalışmaları ve işbirliğini görüşüp onaylamak,  
16-Genel merkez ve şubelerde dernek hizmetleri için görevlendirilecek 

üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarına karar vermek,  
17-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak, 
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Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 
seçilir.  

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı 
boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre 

yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
  

 
 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın 

gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları 
doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların 

mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek 
tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen 

aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim 
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 

 

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.  
 

Derneğin Gelir Kaynakları  
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1-Üyelerden giriş ödentisi ve aidat olarak alınacak meblağları belirlemeye, 
belirlenen bu meblağları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu 

yetkilidir. 
2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler 

tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel 
merkeze gönderilir, 

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve 
yardımlar, 

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, 
temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan 

gelirler, 

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak 

toplanacak bağış ve yardımlar, 
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin 

etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 
8-Diğer gelirler.         

 
 

(…) 
 

Temsilcilik Açma 
Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini 

yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. 
Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak 
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görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine 

yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. 
Şubeler temsilcilik açamazlar. 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
Madde 24-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 

sağlanamaması 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. 
 

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.  
 

 
Hüküm Eksikliği 

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk 

Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler 
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri 

uygulanır. 
 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, 
derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan 

geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  
 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; 
 

Adı ve Soyadı:         Görev Unvanı:  
 

 
NADİR ENGİN UZUN      Başkan 

 

DENİZ ZEYREK BOZŞAHİN     Başkan Yrd. 
 

SALİH SELÇUK İŞSEVER     Sekreter 
 

ÖZGÜR AYDIN       Sayman 
 

SAKİBE NALAN BÜYÜKKANTARCIOĞLU   Üye 
 

 
 

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden 
ibarettir. 


