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TURQUIA
ĠSVĠÇRE TÜRK ÖĞRENCĠ DERNEĞĠ
TÜZÜK
FASIL I
DERNEĞĠN ADI, SĠMGESI VE AMACI
Madde 1: Derneğin adı “Turquia” dır, merkezi Lozan’dadır.
Madde 2: Derneğin simgesi:

Madde 3: Derneğin amaçları:
a) Derneğin üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak.
b) Türk kültürünün tanınmasına, üyelerin kültür seviyelerinin gelişmesine ve
yükselmesine hizmet etmek.
c) İsviçre’deki Türk öğrencilerini, Üniversite öğrenci dernek ve birlikleri; Türk
elçiliği, konsoloslukları, daimi temsilcilikleri ve İsviçre resmi makamları
nezdinde temsil etmek.
d) İsviçre’de eğitimini sürdüren ve eğitim görmek isteyen öğrencilere her konuda
yardımcı olmak.
e) Türkiye’nin ve Türk turizminin tanıtılmasına yardım etmek.
f) Türkçe’nin düzgün konuşulmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla
çalışmalar yapmak,
g) İsviçre’de öğrenim gören tüm Türk öğrencilerin dayanışmasını sağlamak.
Madde 4: Dernek, siyasal ve dinsel konularda hiçbir faaliyet göstermeyeceği gibi, bu
konularda dernek üyelerinden gelecek bildiri ve beyanatlara da aracılık edemez.
FASIL II
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DERNEĞĠN ÜYELERĠ
Madde 5: Derneğin üyeleri, fahri ve faal üye olmak üzere ikiye ayrılır:
Fahri Üye: Derneğin amaçları doğrultusunda emek vermek isteyen herkes fahri
üye olabilir.
Faal Üye: Lise veya dengi okul mezunu olan, İsviçre’de üniversiteye bağlı
fakülte ve yüksek okullarda veya diğer yüksek okullarda, yahut meslek
okullarında öğrenci bulunan veya üniversitede ihtisas yapan bütün Türkler
derneğin faal üyesi olabilirler.
Madde 6: Derneğe faal üye olabilmek için, üyelik formunun doldurulması (ek1) ve yönetim
kurulunun kararı şarttır.
Derneğin faal üyeliğinden çekilmek isteyen üye, istifasını yazılı olarak yönetim
Kuruluna bildirmelidir.
Madde 7: Faal üye derneğe yılda 10 (on) CHF aidat öder. Bu meblağ karşılığı kendisine bir
makbuz verilir.
Madde 8: Fahri üye derneğe yılda 20 (yirmi) CHF aidat öder. Bu meblağ karşılığı kendisine
bir makbuz verilir.
Madde 9: Yönetim Kurulu, faal üyelerden aldığı aidatlarını veremeyecek durumda olanları
geçici bir süre için bu koşuldan muaf tutmaya karar verebilir.
Madde 10: 9. Madde’nin uygulanmadığı üyeler dışında kalan ve yıllık aidatlarını ödemeyen
üyeler, Genel Kurul’da, söz, oy, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.
Madde 11: 10. Madde’deki haklarını kaybetmiş olan üye, birikmiş aidatlarını, Genel Kurul
toplantılarından en az bir hafta önce ödediği takdirde, bu haklarına tekrar
kavuşur.
FASIL III
DERNEK GENEL KURULU
Madde 12: Genel Kurul faal üyelerden oluşur. On ve on birinci madde hükümleri saklıdır.
Fahri üyeler konuk olarak katılabilir.
Madde 13: Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Genel Kurul, Dernek Yönetim
Kurulu’nu ve Denetleme Kurulu’nu bir öğrenim yılı için gizli oyla seçer.
Madde 14: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.
a) Olağan toplantı: Genel Kurul, bir öğretim yılı içinde en az iki defa, yönetim
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Kurulu’nun çağrısı üzerine, olağan şekilde toplanır. İlk toplantı, ekim ayında
yapılır.
Yönetim Kurulu, toplantının gün ve saatini, yapılacağı mahalli, gündem ile
birlikte, en az on gün önce, yazılı olarak üyelere bildirir.
Yönetim Kurulu, bu günü en az 24 saat önce ilan etmek suretiyle değiştirebilir.
İlan önceki fıkra hükümlerini ihtiva etmelidir.
Ekim ayının sonuna kadar Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya
çağırmadığı takdirde, faal üyelerden beş kişi, Genel Kurul’u toplantıya
çağırmak üzere, geçici Yönetim Kurulu olarak hareket edebilir.
Geçici Yönetim Kurulu, önceki fıkra hükümlerine uygun hareket eder. Yaptığı
masrafları, Genel Kurul’a arz eder. Kabul edilen miktarı, dernek kasasından
kendilerine ödenir.
b) Olağanüstü toplantı: Genel Kurul, dernek başkanı veya vekilinin veya iki
Yönetim Kurulu üyesinin müşterek çağrısı, veya faal üyelerin dörtte birinin
talebi yahut Denetleme Kurulu’nun bu tüzüğün 39. maddesi gereğince çağrısı
üzerine, gündemin önceden düzenlenmesi şartı ile toplanır.
Madde 15: Genel Kurul’un toplanabilmesi için faal üyelerin yarısından bir fazlasının hazır
bulunması gereklidir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul en az
on gün sonra yeniden toplantıya çağrılır; bu takdirde hazır üyeler ile yetinilir.
Ancak bu suretle alınan kararlar, bir hafta zarfında, toplantılara katılmayan üyenin
dörtte birinin yazılı itirazları vaki olduğu takdirde, yönetim Kurulu kararı ile
Genel Kurul’da nihai olarak müzakere edilir.
Madde 16: Toplantılarda kararlar çoğunlukla alınır. Oy hakki yalnız faal üyelere aittir. Ancak
10 ve 11. madde hükümleri saklıdır.
Oyların eşitliği halinde, toplantı başkanının katıldığı tarafın oyu geçerli sayılır.
Toplantıda hazır bulunmayan üye seçimlerde aday gösterilemez; hiç bir surette ve
vasiyetle oyunu kullanamaz.
Genel Kurul toplantı halinde iken, hazır bulunan faal üyelerin üçte ikisinin talebi
üzerine, Yönetim Kurulu istifaya davet edilebilir.

FASIL IV

4
YÖNETĠM KURULU
Madde 17: Dernek Yönetim Kurulu, dernek başkanı, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman
ile biri asil ikisi yedek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu bir öğrenim yılı için
seçilir. Tekrar seçilmesi mümkündür.
Madde 18: Yedek üyelik: Yedek üye, dernek başkanı hariç, Yönetim Kurulu üyelerinin
birinin istifası, ihracı, Vaud eyaletinden ayrılması veya vefatı halinde, aynı görevi
deruhte etmek üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.
Madde 19: Yönetim Kurulu, derneği amaçlarına uygun bir şekilde yönetmekle, Genel Kurul
kararlarını uygulamakla, Genel Kurul gündemini düzenlemek ve toplantılarını
hazırlamakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu, dernek adına konferanslar, müsamereler, balolar, geziler,
seminerler ve etkinlikler düzenleyebilir.
Yönetim Kurulu, faaliyetlerine yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.
Madde 20: Yönetim Kurulu, karar, demirbaş, üye kayıt, üye adres ve muhasebe defterlerini
düzenli bir şekilde tutmakla yükümlüdür.
Yukarıda sayılan defterlerin kaçar sayfadan ibaret olduğu, her Yönetim Kurulu
tarafından, Denetleme Kurulu’na tetkik ve tasdik edilmek üzere sunulur.
Denetleme Kurulu, defterleri tetkik ettikten sonra yeni Yönetim Kurulu faaliyeti
için kullanılacak defterleri mühürler ve bir zabıt tutar.
Her türlü makbuz denetleme Kuruluna ve mühürleme için sunulur ve bir zabıt
tutulur.
Madde 21: Dernek Başkanı, 3/c ve 5. maddenin üçüncü fıkrasında sayılan teşekküller,
okullar ve öğrenci dernek ve birlikleri nezdinde derneği temsil, Yönetim
Kurulu’na başkanlık eder, müzakerelerini yönetir, yazışmaları imza eder.
Madde 22: Yönetim Kurulu görev tanımları içerisindeki sorumlulukları yerine getirmekle
yükümlüdür.
Madde 23: Başkan yardımcısı, dernek başkanının bulunmadığı durumlarda başkana vekalet
eder.

Dernek

tanıtımının

yapılması,

basınla

iletişim

ve

derneğe

üye kazandırılmasını sağlar. Sekreter, üye formlarının arşivlenmesi, üyelerle
iletişim, internet sitesi, sosyal medya araçlarının kullanılması, toplantı
tutanaklarının arşivlenmesi görevlerini yürütür. Sayman, dernek bütçesinin
hazırlanması ve dernek hesaplarının tutulmasını yürütür. Yedek üyeler, Denetleme
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Kurulu üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleri, Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nu
oluştururlar.

Genişletilmiş

değerlendirilmesi

ve

Yönetim

gereksinimler,

Kurulu,
projeler

dernek

çalışmalarının

konusunda

stratejilerin

belirlenmesinde toplanır.
Madde 24: Başkan, en az üç gün önce, yazılı olarak bildirmek şartıyla Yönetim Kurulu
üyelerini toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu, üyelerden birinin yazılı talebini, bir
haftada karara bağlamak ve kendisine sonucu yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür.
Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Ancak alınacak bütün kararlarda,
başkanın veya ona vekalet eden başkan yardımcısının oyunun bulunması şarttır.
Başkanın çekimser kalması halinde, diğer dört üyenin müşterek oyları ile bu karar
alınabilir. Alınan bütün kararlar, her toplantı sonunda, karar defterine, üyelerin oy
açıklaması ile birlikte yazılır ve imzalanır.
Madde 25: Derneğin aldığı kararlara bağlı harcamalar, Yönetim Kurulu üyelerinin müşterek
veya tek imzaları ile yapılabilir. Yönetim Kurulu bu hususu ilk toplantısında
karara bağlar.
Madde 26: Yönetim Kurulu üyeleri, müşterek faaliyetlerinden dolayı, müştereken ve
müteselsilen; kişisel faaliyetlerinden dolayı şahsen sorumludurlar.
Madde 27: Başkanın veya iki Yönetim Kurulu üyesinin birlikte istifası Yönetim Kurulu’nu
düşürür.
Madde 28: Mazeretsiz olarak üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi, istifa etmiş
sayılır.
Madde 29: Yönetim Kurulu, defaten 1000 CHF’den daha büyük harcamalar için Genel
Kurul’dan karar almak zorundadır. Aksi halde tazminden sorumludur.
Madde 30: Yönetim Kurulu, devre sonunda, faaliyeti hakkında Genel Kurula hesap verir.
FASIL V
GENĠġLETĠLMĠġ YÖNETĠM KURULU
Madde 31: Genişletilmiş Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu ve il (canton, kanton)
temsilcilerinden oluşur.
Madde 32: İl temsilcileri, yönetim kurulu tarafından, derneğin Lozan dışındaki illerde temsili
için bir yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu tarafından görevden alınması
veya

tekrar

seçilmesi

mümkündür.

Bir

ilde,

birden

çok

temsilci
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görevlendirilebilir.
Madde 33: İl temsilcileri, derneği bulunduğu ilde temsil eder, Genişletilmiş Yönetim Kurulu
toplantılarına ili adına katılır. Bölgesel raporlar hazırlar ve dernek Yönetim
Kuruluna sunar. İllerdeki öğrencilerin örgütlenme çalışmalarını yürütür.
Bölgedeki kurumlarla görüşmeler yapar. Bölgesel sorunlar ile ilgili çözüm
önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.
Madde 34: Dernek Başkanı, en az beş gün önce yazılı bildirmek şartıyla, Genişletilmiş
Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırır.
Madde 35: Genişletilmiş Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Ancak alınacak bütün
kararlarda, başkanın veya ona vekalet eden başkan yardımcısının oyunun
bulunması şarttır. Başkanın çekimser kalması halinde, diğer üyelerin oylarıyla bu
karar alınabilir. Alınan bütün kararlar, her toplantı sonunda, karar defterine,
Genişletilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin oy açıklaması ile birlikte yazılır ve
imzalanır.
FASIL VI
DENETLEME KURULU
Madde 36: Denetleme Kurulu üç üyeden oluşur. Genel Kurul’da aday gösterildiği takdirde
bir fahri üye Denetleme Kurulu’na seçilebilir.
Madde 37: Denetleme Kurulu, bir öğretim yılı için seçilir, yeniden seçilmesi mümkündür.
Madde 38: Denetleme Kurulu devre esnasında, Yönetim Kurulu faaliyetleri ve harcamaları
kontrol eder ve devre sonunda tüm faaliyetler hakkında Genel Kurula bir rapor
verir.
Denetleme Kurulu, dosyaların, defterlerin, her yeni Yönetim Kurulu faaliyete
başlamadan önce, kaçar sayfadan ibaret olduğunu tetkik eder. Sayfaları
numaralar, mühürler ve bu hususlardaki bir zabıt tespit eder.
Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kullanılacak olan her türlü
makbuzu numaralar, mühürler ve bu huşuları bir zabıtla tespit eder.
Denetleme Kurulu, bu isler için hazırlatılacak olan özel bir mühür (kase) kullanır.
Madde 39: Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu gerektiren hallerde
Genel Kurulu, resen toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından ibra edilmediği takdirde, kongre
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başkanlık divanı tarafından takip edilir.
Denetleme Kurulu’nun tamamen görevden çekilmesi üzerine Yönetim Kurulu,
Genel Kurul’u toplantıya çağırır.
FASIL VII
ONUR KURULU
Madde 40: Onur Kurulu üyeleri, dernek, üyelerinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından
seçilir.
Madde 41: Onur Kurulu üyeleri Dernekte daha önce görev alan ya da dernek için emek veren
üyeler olabilir.
Madde 42: Onur Kurulu üyeleri, Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarına konuk olarak
katılabilir.
FASIL VII
CEZALAR
Madde 43: Birliğin gaye ve şerefine aykırı faaliyette bulunan üyelere aşağıdaki cezalar
verilir.
a) Yazılı ihtar
b) İhraç
Madde 44: Yönetim Kurulu, ihraç kararlarını ittifakla alır. İhraç kararı üyeye, 43. madde
metni tam yazılarak, taahhütlü olarak tebliğ olunur.
Yönetim Kurulu, ihraç kararını, olağan olağanüstü Genel Kurul toplantı
tarihlerinden en az on beş (15) gün önce vermiş ve üyeye tebliğ etmiş olmalıdır.
İhraç edilen üye, bu karar aleyhinde Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir ve
kendisini savunabilir.
Genel Kurul, ihraç kararını ancak toplantıda hazır bulunan faal üyenin üçte
ikisinin oyları ile reddedebilir.
FASIL VIII
TÜZÜĞÜN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ
Madde 45: Tüzükte yapılacak değişiklik tekliflerinin görüşülmesinde faal üye tam sayısının
üçte ikisinin hazır bulunması ve hazır bulunanların üçte ikisinin kabul etmesi
şarttır.
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Madde 46: Derneğin feshini hiçbir üye talep edemez.
Madde 47: Bu tüzüğün Türkçe metni 26 Şubat 1969 günü yapılan genel Kurul toplantısında
kabul edilip aynı gün yürürlüğe girmiştir.*
Madde 48: Bu tüzüğün Türkçe metni 1 Mayıs 2011 günü yapılan Genel Kurul toplantısında
kabul edilip aynı gün yürürlüğe girmiştir.**
Bu tüzük 16 Nisan 2011 tarihinde güncellenmiştir, Madde 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 19,
22, 23, 28, 29 değiştirilmiştir. Denetleme Kurulu yapısı değiştirilip Onur Kurulu
ve Genisletilmis Yonetim Kurulu eklenmiştir.**
Yeni seçilecek yönetim Kurulu tüzüğün Türkçe metnini Fransızcaya çevirtip
sicile tescil ettirmekle yükümlüdür.
*Tüzük tasarısı, Dr. Ahmet İşeri, Ali Karaosmanoğlu, Alp Karaosmanoğlu, Işıl
Tüzünkan ve Unlu Bozbey’den oluşan komisyon tarafından hazırlanmıştır.
*İş bu tüzük eski Paris Büyükelçimiz Ekselans Faik Zihni AKDUR tarafından
Fransızca’ya çevrilmiştir. 1970 yılında dernek idare heyeti tarafından Lozan polisi
konçilaryasında tescil ettirilip İsviçre’de bulunan elçilik ve konsolosluklarımıza
gönderilmiştir.
**Tüzüğün güncellenmesi Mehmet Kuzu, Gül Kaynak, Ceren Çakır, Burak
Boyacı ve Funda Şeker’den oluşan komisyon tarafından yapılmıştır.
** Tüzük, Gül Kaynak, Yeşim İyigüven, Melis Akdağ ve Funda Şeker tarafından
Fransızca’ya çevrilmiştir.
1 Mayıs 2011 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Yapılan seçim sonucuna göre görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Kurullar Ekim 2011 tarihine
kadar görev yapacaktır:
Mehmet Kuzu, başkan
Gül Kaynak, başkan yardımcısı
Emine Ceren Çakır, sekreter
Burak Boyacı, sayman
Funda Şeker, üye
*Dernek banka hesabı başkan ve sayman üzerine açılır.

