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ADI - MERKEZİ - İŞARETİ :

MADDE 1 — Tüm Teknik Elemanlar Derneği adı ile 
dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı "TÜTED" dir.

MADDE 2 — Derneğin Genel Merkezi "Ankara" dır. 
Dernek illerde şube veya temsilcilikler açar.

DERNEĞİN AMACI :

MADDE 3 — Derneğin amacı; Teknik elemanlar ara
sında birliği sağlamak, teknik elemanların haklarını yurt 
çıkarları doğrultusunda savunmak ve sorunları ile ilgili 
çalışmalar yapmaktır.

DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR :

MADDE 4 — Dernek amacını gerçekleştirmek için 
şu işleri yapar :

a) Teknik hizmetlerde çalışanları İlgilendiren mes
lek sorunlarının çözümlenmesi, meslekî gelişmenin sağ
lanması İçin bilimsel araştırma ve her türlü toplantı ve 
yayın çalışması yapmak,

W  b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve ko
nular üzerinde inceleme yapmak ve ilgili kurumlara öne
rilerde bulunmak,
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c) Üyeler arasında iyi ilişkilerin kurulmasını, devam 
ettirilmesini sağlayacak toplantılar, eğlenceler düzenle
mek, birleşme ve dayanışma sağlamak,

d) Teknik eleman yetiştiren kurumlarla ilişkiler ku- 
rcrak mesleğe yeni katılacak teknik eleman adaylarının 
dernekle bağlantılarını sağlamak,

e) Kurumların, çalışma yerlerinin ve hizmetlerin ve->e 
rimliliği konularında incelemeler yapmak, bu konuda ge
liştireceği görüşlerin kabulüne ve uygulanmasına çalış
mak.

ÜYELİK : GİRME - ÇIKMA - ÇIKARILMA :

MADDE 5 — Mal ve hizmet üretiminde teknik görev 
alanlarla, teknik eleman niteliğine sahip olan her kişi der
neğe üye olabilir.

MADDE 6 — Üye olmak isteyenler, örneğine uygun 
giriş bildirimi doldurarak, çalıştığı yerin, bağlı olduğu şu
beye gönderir ve üyeliğe kabullerini isterler. Şube Yöne
tim Kurulları üyelik için başvuranların dileklerini en geç 
bir ay içinde karara bağlar ve düzenlenecek kimlik kartla
rını ilgiliye gönderir.

Üyelikten Ayrılma :

MADDE 7 — Üyelikten ayrılmak isteyenler, ayrılmak^* 
istediğini yazılı olarak bağlı bulundukları şubeye bildirdik
leri tarihten itibaren üyelikten ayrılmış sayılırlar.
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Üyeliğin Düşmesi :

MADDE 8 — Dernek üyeliği aşağıdaki hallerde ken
diliğinden düşer :

a) Ölüm,
b) Üyelikten ayrılmak istemini yazılı olarak bildir

mek,

c) Adli yargı mercilerince, ertelenmeksizin kesin 
hükme bağlanmış medeni haklarını kullanmayı önleyici 
bir suçtan dolayı mahkûm olmak.

Üyelikten Düşürülme :

MADDE 9 — Aylık ödentisini 3 ay üst üste ödeme
yen üyeler, Şube yönetim kurulunca uyarılır ve aidat bor.- 
cunun ödenmesi için belli bir süre verilir. Buna rağmen 
ödentilerini ödemeyenlerin üyeliği Şube Yönetim Kurulun
ca düşürülür.

MADDE 10 — Derneğin amacına ve tüzüğüne aykırı 
horekette bulunanlar, Şube Yönetim Kurulunun önerisi, 
Merkez Yönetim Kurulunun oluru ve Merkez Onur Kuru
lunun kararı ile dernekten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma 
kararına, Dernek Genel Kurulunda itiraz edilebilir.

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 11 — Derneğin Organları şunlardır :
a) Genel Kurul
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b) Merkez Yönetim Kurulu
c) Genel Başkan
d) Merkez Denetleme Kurulu
e) Merkez Onur Kurulu
f) Şubeler

GENEL KURUL :

MADDE 12 — Genel Kurul, Derneğin en yetkili orga
nıdır. Seçilmiş ve tabii delegelerden kurulur. »

a) Seçilmiş Delegeler : Her Şubenin Genel Kurulu
10 üye için bir delege seçer.

b) Tabii Delegeler : Genel Merkez ve Şubelerin Yö
netim, Denetleme Kurulları asil üyeleri ile. Onur Kurulu 
osil üyelerinden oluşur.

MADDE 13 — Merkez Yönetim Kurulu : Dernek Ge
nel Kuruluna katılan delegelerin listesini düzenler. Genel 
Kurula katılacak delegeler, en az 15 gün önceden toplan
tının yeri, saati, günü ve gündemi iki gazetede ilân edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır ve durum Valiliğe yazı 
ile bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde, delegeler 
ikinci toplantı tarihinden en az 5 gün önceden, geri bıra
kılma nedenleriyle, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi 
iki gazetede ilân edilerek yeniden çağırılır ve durum Vali
liğe yazı ile bildirilir.

MADDE 14 — Genel Kurulun Görev ve Yetkileri şun- ^  
lardır :
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a) Merkez Yönetim, Denetleme Kurulları ile Onur 
Kurulunu seçer,

b) Tüzüğü değiştirebilir.

c) Raporları görüşür ve Merkez Yönetim Kurulunu 
aklar,

d) Bütçeyi görüşür ve karara bağlar,

e) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt 
dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasını 
görüşür ve karara bağlar,

f) Tüzükte yazılı diğer görevleri yerine getirir.

MADDE 15 — Genel Kurul olağan olarak 2 yılda bir 

toplanır.

MADDE 16 — Genel Kurul Başkanlık Divanı, Mer

kez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu dışında kalan 
üyeleri arasından açık oyla seçilen bir Başkan, bir Baş

kan vekili ve iki yazmandan kurulur.

MADDE 17 — Genel Kurulda fesih ve tüzük değişik

liği haricindeki kararlar salt çoğunlukla alınır. Kendi ken
dini feshedebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katıl

ması gereken üyelerin en az 2/3 ünün Genel Kurulda ha- 
w .r bulunması ve hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün feshe 

karar vermesi şarttır.



Delegelerin 1/10 unun yazılı olarak gündeme konul
masını istediği konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 18 — Genel Kurulda Başkanlık Divanı ve 
Komisyon seçimleri dışındaki seçimler gizli oyla yapılır.

MADDE 19 — Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu 
kcrarı ile veya üyelerin 1/5 inin yazılı istekleri iie, en geç 
bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından olağan
üstü toplantıya çağırılır.

MADDE 20 — Genel Başkan, Merkez Yönetim Kuru
lunca saptanacak konulan görüşmek üzere, Şube Yöne
tim Kurullarını veya Yönetim Kurulunun seçeceği temsil
cileri üç ayda bir toplantıya çağırır.

MADDE 21 — Dernek Genel Kurulu tarafından alı
nan kararlar Dernek üyelerine yayın yolu ile duyurulur.

GENEL BAŞKAN :
Seçimi

MADDE 22 — Genel Başkan, Merkez Yönetim Kuru
lunun ilk toplantısında, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile 
seçilir.

Görev ve Yetkileri :

MADDE 23 — a) Genel Başkan, her türlü kurumla- 
rc ve kişilere karşı Derneğin birinci derecede temsilcisi 
dir. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.



b) Tüzük, çalışma programı, Genel Kurul, Merkez 
Yürütme Kurulunun kararlarını yürütmekle görevli ve yet
kilidir.

c) İvedi hallerde, Tüzük ve yönetmeliklere aykırı ol
mak şartıyla harcamalara karar verebilir. Bu harcamaları 
15 gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna duyurur. Böy
le harcamalar yılda 10 bin TL'yı geçemez.

d) Dernek ücretli personelini atar.

MERKEZ YÖNETİM KURULU :

MADDE 24 — Merkez Yönetim Kurulu 5 asil 5 ye
dek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Eşit oy halinde, 
divan başkanlığınca kuraya başvurulur.

MADDE 25 — Merkez Yönetim Kurulu asil üyelikle
rinden boşalan yerlere sırayla yedek üyeler çağırılır.

MADDE 26 — Merkez Yönetim Kurulunun Başkanı, 
Dernek Genel Başkamdir. Başkanın katılmadığı toplantı
ları sekreter yönetir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

MADDE 27 — a) Genel Başkanı seçer,

b) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uy
dular,

c) Şube ve bölge temsilciliklerini açar,



d) Bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar, bütçe
de aktarmalar yapar,

e) Her türlü satmalma, satma ve masraf işlemlerini 
yapmak,

f) Merkez Yönetim Kurulu bu görevlerini Genel Baş
kan ve Sekreter aracılığı ile yürütebilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Toplanması : '

MADDE 28 — a) Merkez Yürütme Kurulu en az 15 
günde bir olmak üzere ve önceden kararlaştırılan tarihler
de çağrısız olarak toplanır. Gündemi Sekreter hazırlar. 

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 2 sinin isteği ile gün
deme madde eklenir.

b) Genel Başkan gerekli gördüğü durumlarda Mer
kez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

c) Kararlar salt çoğunlukla alınır.

MADDE 29 — Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya, 
yılda toplam olarak 7 toplantıya katılmayan Merkez Yö
netim Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılır.

MADDE 30 — Merkez Yönetim Kurulu üyeleri katıl
dıkları toplantılar için oturum hakkı ve görev gezileri için (  
yolluk alabilirler.
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SEKRETER ÜYE :

MADDE 31 — Merkez Yönetim Kurulu tarafından se
çilir. Genel Başkanın bulunmadığı durumlarda Merkez 
Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel Baş
kanın vereceği yetkileri kullanır.

GENEL SAYMAN :

MADDE 32 — Derneğin para işlerinde birinci dere
cede sorumlu bulunan Genel Saymanın görev ve yetkile
ri şunlardır :

a) Zorunlu defterlerin tutulmasını sağlamak.

b) Dernek adına yapılacak tüm sarfları, Dernek Tü
züğü ve Genel Kurul kararlarına, sarfa karar veren orga
nın yetki ve sınırlarına, Bütçe ve kadro cetvellerine uy
gunluğu bakımından yapmak.

MERKEZ DENETLEME KURULU :

MADDE 33 — Genel Kurul tarafından seçilen Mer
kez Denetim Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Merkez 
Denetleme Kurulu en az altı ayda bir kendi arasından se
çeceği bir başkanın çağrısı üzerine Derneğin hesaplarını 
denetler. Raporlarını Genel Kurula sunar.

Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu 
kararı ile Dernek Şubelerini de denetleyebilir. Bu gibi du
rumlarda kurul üyelerine yolluk ödenebilir.
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MERKEZ ONUR KURULU

MADDE 34 — Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 
yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu toplantıları başkanın 
çağrısı üzerine yapılır. Merkez Onur Kurulu, Merkez Yö
netim Kurulunun sevk ettiği üyeler hakkında karar alır ve 
bu kararını Merkez Yönetim Kuruluna ve ilgililere bildirir.

Merkez Onur Kurulu, kesin çıkarma, geçici çıkarma, 
kınama ve uyarma cezaları verebilir.

Merkez Onur Kurulunun kararına Genel Kurulda iti
raz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

Merkez Yürütme Kurulu Merkez Denetleme Kurulu ve 
Merkez Onur Kurulu üyelerine ancak Genel Kurulca ceza 
verilir.

ŞUBELERİN KURULUŞ VE ORGANLARI :

MADDE 35 — Şubelerin kurulmasına Merkez Yöne
tim Kurulu karar verir. Şubelerin organları şunlardır :

a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu

0
Şube Genel Kurulu :

Şube üyelerinden oluşur. 2 yılda bir toplanır. İlk top
lantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğun
luk aranmaz.
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Dernek Genel Kurulunun çalışma esasları Şubelere de 
uygulanır.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun çalış
malarını inceler ve aklar. Yeni Yönetim Kurulu, Denetle
me Kurulu ve Dernek Genel Kurul delegeleri ile yeter sa
yıda yedeklerini seçer.

Şube Yönetim Kurulu :

Şube Genel Kurulunca seçilen 5 asil 5 yedek üyeden 
oluşur. İlk toplantısında bir başkan bir sekreter ve bir 
sayman seçer. En az 15 günde bir toplanır.

Şubeyi özel ve tüzel kişilere, kanun kuruluşlarına 
karşı Şube Başkanı temsil eder. Şube Genel Merkez ona
yıyla bülten yayınlayabilir. Şube her türlü çalışmasından 
ve girişiminden Genel Merkeze karşı sorumludur.

Şube Denetleme Kurulu :

Şube Genel Kurulunca seçilen 3 asil 1 yedek üyeden 
oluşur. 6 ayda bir şubenin hesaplarını denetler. Raporla
rının 1 inci nüshasını denetlemeden en fazla 15 gün içe
risinde Genel Merkeze sunar.

MALİ HÜKÜMLER :

MADDE 36 — Derneğin Gelirleri :
a) Üyelerden alınan ödentiler.
b) Yapacağı faaliyetlerden doğan gelirler,
c) Bağışlardır.
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MADDE 37 — Aylık ödenti 10 TL. dir. Şube ödenti
lerinin % 50 si Genel Merkeze gönderilir. Genel Merkez 
gereğinde Şubelere yardımda bulunabilir.

MADDE 38 — Derneğin Bütçesi Merkez Yönetim Ku
rulu tarafından hazırlanır. Genel Kurulca aynen veya de
ğiştirilerek onaylanır. Merkez Yönetim Kurulu Bütçede ak
tarmalar yapabilir. Derneğin mali işlerini sayman üye yü
rütür. Bankalarda para, biri sayman üye olmak üzere en 
az 2 kişi tarafından çekilir.

ORTAK HÜKÜMLER :

MADDE 39 — Tüzükte aksi yazılı olmadıkça, Dernek 
organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Oyların 
eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluk sağlar.

MADDE 40 — Tüzük değişikliği Genel Kurula katı
lan delege sayısının 2/3 çoğunluğu ile yapılabilir.

MADDE 41 — Merkez Yönetim, Merkez Denetleme 
ve Merkez Onur Kurullarına seçilmiş olan Şube Yönetim 
ve Denetleme Kurulu üyeleri bu iki görevini birlikte yü
rütebilirler.

MADDE 42 — Derneğin tutacağı kayıtlar şunlardır :

Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen -- giden evrak 
defteri, gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilan
ço defteri ve ayrıca Merkez Yönetim Kurulunca gerek
li görülen diğer defterler.
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MADDE 43 — Derneğin feshi Madde 19 hükmü uya- 
nnca yapılır. Dernek feshedildiği takdirde Derneğin malla
rı, Dernek amacına uygun olan başka bir derneğe, böyle 
bir Dernek bulunmadığı takdirde herhangi bir meslek ör
gütüne devredilebilir.

MADDE 44 — Bu konuda karar vermeye Dernek Ge
nel Kurulu yetkilidir.
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