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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KÜTÜPHANE VE MÜZELERİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ 

TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1) DERNEĞİN ADI ve MERKEZÎ:

DERNEĞİN ADI: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeleri
ni Geliştirme Derncği’dir. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN MERKEZİ : Atatürk Kitaplığı - Mete Caddesi No: 45 Taksim.

MADDE 2) Dernek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müze
lerin'n ihtiyaçlarının sağlanmasına. Kütüphaneciliğin ve Müzeciliğin gelişmesine, 
Kütüphane ve Müze mensuplarının meslekî bilgilerinin artmasına yardımcı olma
yı amaç edinmiştir. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için:

A. Kütüphane ve Müzelere kitap, para, taşınabilir eşya ile taşınamaz mal ve 
varlık’ann bağışlarını sağlar.

B. Kütüphane ve Müzeleri tanıtıcı programlar düzenler, kitapları ve müze
lerdeki değerli eserleri sevdir'ci yayın’ar ile kütüphanecilik ve müzecilik mesleği
ni halka tanıtmayı amaçlayan çalışmalar yapar.

C. Kütüphanelerin tanıtılması, kütüphanelerde bulunan yayınların, kamu 
oyuna duyurulması ve geniş halk kitlelerince okunması amacına dayalı olarak dü
zenli yayın yapar. Bağlı kütüphaneler hakkında yazılan yayınlan toplar ve oku
run hizmetine sunar.

Ç. Müzelerin ve müze’erde bulunan eserlerin, kamuoyuna duyurulması, ge
niş halk kitlelerince ziyaretlerin sağlanması amacıyla yayınlar yapar, sergiler ve 
kurslar düzen’er. Bu müzelerle ilg'li yayınları toplar.

D. Kütüphane ve Müzelerin ihtiyaçlarının saptanması kütüphanecilik ve mü
zecilik mesleğinin geliştirilmesi için konferanslar, seminerler, sempozyumlar dü
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zenler. Bu konulan içeren bilim ve sanat gösterileri ile yanşmalar tertipler, üye
leri arasında kültürel içerikli faa’iyetleri organize eder.

E. Yurt içinde kurulu bulunan benzer kuruluşlar ile bilgi ve doküman alış
verişi yapar. Amaçları doğrultusunda işbirliği imkânlarının gelişmesi için çahşma- 
larda bulunur. Yurt dışında aynı amaçlarla faaliyette bulunan kuruluşlarla ilişki
ler kurar, ve geliştirir.

F. Kütüphane ve Müzelerde bulunan Türk ve İslâm kültürünün değerli ürün
leri elan yazma ve basma eserlerin ve müze objelerinin tanıtılması girişimlerinde 
bulunur.

G. Kütüphane ve Müzelerdeki kolleksiyon^arın kataloglarını hazırlar, bun
ların yayınlanması çalışmalarına maddi ve manevi katkılarda bulunur.

H. Amacının gerçekleşmesi için uzun veya kısa süreli akitleri yapar. 2908 
sayılı Dernekler Kanununun 64 ncü maddesi şartları çerçevesinde taşınmaz mala 
sahip olabilir.

I. Kütüphane ve Müzelerde çalışan personele sosyal yardımda bulunmak.

I. Rehberlik yapacak eleman yetiştirmek.

J. Kütüphane ve Müzeleri ziyaret edenlerin kitap, katalog, kartpostal, yiye
cek vs. gibi taleplerini karşılayacak mevzuata uygun tesisler açmak.

K. Derneğe gelir temin edecek sosyal, kültürel ve mevzuata uygun diğer faa
liyetlerde bulunmak.

KURUCU ÜYELER

MADDE 3) DERNEĞİN KURUCULARI:

Demek aşağıda adları, soyadları, meslek ve sanatları, ikametgah ve tabiyet- 
leri yazılı kişiler arasında kurulmuştur.
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BÖLÜM II 
DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 4) ÜYELER :

Dernek üyeleri, Kütüphaneciliği ve Müzeciliği meslek edinen ve seven, kü
tüphaneye ve müzeye ilgi duyan, medni hakları ku’lanma ehliye ine sahip, reşit 
olmuş bulunmrk şartı ile üyelik aidatı ödeyen kişilerden oluşur. 4.10.198.3 gün 
ve 2908 sayılı «Dernekler Kanununun 16 ncı maddesinde üyelikleri izne bağlı ki
şilerle aynı maddenin 2 nci bendinde üye olamayacak arı belirtilen kişilerin du 
ramlan bu kanun hükümlerine göre saptanır.

Derneğin iki üyesi vardır:

a) ASIL ÜYELER: Yukarda b’rinci fıkrada yanlı şartları haiz kişiler Yö
netim Kurulunca Derneğe aidat ödeyen kişilerdir.

b) FAHRİ ÜYELER : Demeğe yara iı çalışmaları bulunan veya bu nite’ik- 
te çahşmala"da bulunacağı umulan seçkin kişiler Derneğe üye olarak seçil rter. 
Fahri üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat verebilirler. Bu üyelerin oy ku'- 
lanma hakları yoktur.

MADDE 5) ASİL ÜYELİĞE ALINMA :

Kütüphaneciliğe ve Müzeciliğe ilgi duyan herkes Derneğe üye olabilir. Asi 
üyelik için ayrıca şu şartlar aranır:

a) Üyeliğe başvuran kişinin 18 yaşım doldurmuş olması ve medeni Lak 
rım kullanma ehliyetine haiz olması,

b) 2908 sayıh Kanunun 16 ncı maddesin’n 2 nci bendinde yazılı bulunan ki
şilerden bulunmaması,

c) 2908 sayılı Kanunun 4 ncii maddesinin 2. 3 ve 4 ncü bendîerinde vazıh 
suçlardan hüküm giymiş olmaması,

d) Demek Tüzüğüne uyacağını peşinen kabul etmiş bulunması,

e) 2908 sayılı Demekler Kanununa göre üyelik aidat:nı ödeyeceğini bildir
mesi ve kendisinin dernek üyesi olan iki kişi tarafından tavsiye edilmesi
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MADDE 6) DERNEĞE ÜYE OLMA USULÜ:

Derneğe üye olmak için, sözlü veya yazılı biçimde başvurarak dernek ama
cını benimsediğini be.irten ve belli bir aidat yükümlenen, medenî hakları kullan
ma ehliyetine haiz, 18 yaşını bitirmiş, ağır hapis cezasına ve taksirli suçlar hariç 
olmak üzere 5 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı 
suçlardan (yahut bu kanunla kurulması yasaklanan oernekleıi kurmak veya ida
re etmek suçlarından birinden) kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, Yönetim 
Kurulu karan ile asil üye olurlar. Yönetim Kurulu üyelik müracaatlarını en geç 
otuz gün idinde karara bağ.ar. Asd üye'er dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde 
eşit haklara sahiptirler.

MADDE 7) DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA :

Her üyenin dernekten istifaya hakkı vardır. Bu hak yazılı olarak kullanılır. 
Dernekten istifa eden üye derneğin sağladığı haklardan istifade edemez.

MADDE 8) DERNEKTEN ÇIKARILMA:

Dernek, amaçları dışında faaliyette bulunan, Dernek Tüzüğünde belirtilen 
esas’ara aykırı hareketleri sabit olan, üyelik aidatım iki yıl üst üste ödemeyen ve 
üçüncü yıl kendisine bu yolda çağrı yapıldığı halde bu görevini yinede yerine ge
tirmeyen kişilerle 2903 sayılı Dernekler Kanununun 17 nci maddesinin yazılı se
beplerle dexnek üyeliği kanunen sona e^en kişiler Dernekten çıkarılır.

BÖLÜM III
DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9) DERNEĞİN İDARE ORGANLARI:

Derneğ n organları şunlardır:
1. Gene1 Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. D-enetlenıe Kurulu

MADDE 10) GENEL KURUL:

Derneğin asil üyelerinin oluşturduğu iki yılda bir Ocak ayında «OLAĞAN> 
Yönetim Kurulu ve Denelim Kurulunca da gerekli görülen ve üye tam sayısının 
en az 1/5 inin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak top’anan, Derneğin en 
yüksek karar organıdır. Olağan Genci Kurula çağrı Yönetim Kurulunca yapılır.
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Denetleme Kurulu veya dernek üye tam sayısının en az 1/5 inin yazılı istemine 
rağmen Yönetim Kurulu toplantı aktine yanaşmaz ise, Denetleme Kurulu ve ya
zılı istemde bulunan üyelerin talebi üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimine baş
vurma hakkı her zaman mevcuttur.

MADDE 11) GENEL KURULA ÇAöEI :

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre, Gene' Kurula katdma hak
kı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı :an üyeler en 
az onbeş gün önceden gündem, toplantı yer ve saati belirtilmek su ct'yle mahalli 
bir gazete i'e Genel Kurul toplantısına çağrılırlar. Lk top'antıda gerekli c ğunlc 
ğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı en az bir hafta sonra yapılır. Tepkir, 
gündemi, yeri ve saati ile üye listesini belirten çizelge toplantıdan en az enbeş gün 
önce mahallin en büyük mülkiye emi-ine yazı ile verilir. Gen 1 Ki, T tıp’ nt:- 
lan bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 12) TOPLANTI YETİ :

Dernek Genel Kurul toplantıları Genel MerkeJn bulunduğa yer^e yapılır.

MADDE 13) TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul toplantıları, Genel Kurula katılma yetkiline haiz eril üt eririn 
yansından bir fazlasının katılması ile toplanır. İ’k toplantıda yeter sayıda üye 
bulunmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye adetli Dernek Yönetim i u-mu i e 
Denetini Kurullarım oluşturan asıl üye adedinin tıphmmm iki katından az ola
maz.

MADDE 14) TOPLANTI USULÜ :

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda ve mahallin en büyük mülki amirli
ğine verilen başvuru dilekçesinde bildi ilen yer. gün ve ca3^e yor-T. Geni ' Tı
nıl a katılma hakkı olan her üye Yönetim Kurulunca düzen’enen üye listesine im
za koyarak, toplantı mahal I* ne gir e-. Topken' da ’ * m t ’ m' ' b ' A
cak top’antıya gelmemiş olması, toplantıyı erte’eme sebebi teşkil etmez. Top’a^- 
tıda yönetim için bir başken, yeteri kadar başkan l ve kâtip r-*‘" .
tı tutanağının düzenlenmesi, Genel Kurulun yenet’mi ve toplantı zabtının imza
lanması işi divan heyetinin yetkilerindendir. Toplantı sonunda bütün bdge’er Yö
netim Kuruluna verilir.
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MADDE 15) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul Derneğin en büyük karar organıdır.

Gene! Kurul ezellikle:

a. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi,

b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

e. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve Yö
netim Ku ulunun ibrası,

d. Dernek bütçesinn görüşülmesi, tasdik ve değiştirilerek kabul edilmesi,

e. Dernek için gerektiğinde taşınmaz mal alım satımı konusunda Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi,

f. Derneğin feshedilmesi konusunda karar yetkisine haizdir.

MADDE 16) DERNEK YÖNETİM KURULU:

Demek Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek 
üyeden omşur. Yönetim Kurulu asil üyelik erden boşalma olduğunda yedek üye
lerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yeıine 
getirir:

a) Y'önctim Kurulu, Derneği resmi ve özel bütün merci ve makam önünde 
temsil yeikisine haizdir. Bu yetki yönetim kurulunda bir veya birkaç kişiye de 
bırakılabilir.

b) Derneğe yeni üye kabul etmek veya üye kaydı taleb’ni reddetmek, 
lü k vatandaşı olmayan Dernek üyesi adaylarını dernek üyeliğ ne kabul üzerine 
bunları mahallin en büyük mülki amirliğine en geç onbeş gün içinde bildirmek.

c) Gelir ve gider hesaplarına iişkin işlemleri yapmak ve gedecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

d) Bu tüzükte yer a’an diğer görevleri yapm; k.

MADDE 17) YÖNETİM KURULUNDA İŞBÖLÜMÜ:

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini takip eden ilk toplantıda kendi a a>- 
rında işboıümü yapa lar. Yönetim Kurulu önce kendi arasında bir başkan ile b ş- 
kanm bulunmadığı zamanlarda görev yapacak bir başkan yardımcısı, bir yazman, 
bir sayman, bir üye seçer.
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MADDE 18) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanmak mecburiyet ndedir. Toplantıyı 
başkan yönetir. Yönetim Kurulu başkam bu’unmadığı zamanlarda toplantıyı baş
kan yardımcısı yürütür. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

MADDE 19) DERNEĞİN DENETİMİ:

Dernek denetim organı, genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden 
oluşur. Denetim Kurulu tüzükte tesbit edilen esaslar dairesinde gö evini, en fazla 
altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve çalışmalarını raporla Yönetim Kurulu ile 
Genel Kurula bildirir.

MADDE 20) DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ:

Dernek Denetleme Kurulu, demek hesaplarını denetler. Kanun ve tüzüğe ay- 
kın hususlarda yönet m kurulunun dikkatini çeker. Hazırlayacağı raporları Yö
netim Kurulu ve Genel Kurula sunar. Denetleme Kuru’u, kurul halinde görev ya
par. Kendi arasında bir başkan seçer.

MADDE 21) DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLÎ:

Demeğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler tüzüğüne göre, De
netleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

BÖLÜM IV
MALİ HÜKÜMLER

MADDE 22) GENEL OLARAK :

Demeğin mali isleri, onanmış dernek bütçesine göre yürütülür.

DERNEK DEFTER VE KAYITLARI:

Dernekte aşağıda yazıh defte'ler tutu’ur:
1) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, 

aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2) Kamr Defteri: Yönetim kurulları tarih ve numara sırasıyla bu deftere 

yazılır ve kararladın a’tı başkan ve üyelerce imza’mır.
3) Gelen ve Giden evrak defteri: Gelen ve Giden evrak, tarih ve numarası 

ile bu deftere kaydolunur. Ge’en evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dos
yalarında saklanır.



4) Gelir ve Gider defteri: Dernek namına alınan bütün para’arın alındıkları 
ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzerni olarak bu deftere ya
zılır

5) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar 
bu deftere işlenir.

6) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defter
lerin noterden tasdik’) olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USÛL :

De nek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile ya
pılır. Alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. A'mdı belgesinde ödeme ve ba
ğışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemden 
otuz gün içinde alındı belgesi sağlayamazsa i’gili dernek özel olarak bastıracağı 
a’ındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat 
kabul edebilir. Maliye Bakanlığınca resmi a’ındı belgesi sağlandıktan sonra özel 
alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat top’ayacak kişi veya kişileri dernek 
yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar mülki anrrliğe tescil ettirilir.

MADDE 23) DERNEK GELİRLERİ:

Demeğin gelir kaynak!arı şunlardır:
a. Üyelerden alınan aidat, üyeler derneğe yılda en az 12.000 TL. aidat öder.
b. Dernek üyelerinin yaptığı bağış ve yardımlar.
c. Derneğin mal varlığı veya işletme’erden elde edilecek olan diğer gelirler.
d) Dernekçe yapılan eğlence, temsil, konferans, sempozyum, gezinti gibi 

faafyetler sonunda elde olunan hasılat.

e. Derneğe yardım toplama hakkındaki mevzuata göre toplanacak bağış ve 
yardımlar.

MADDE 24) DERNEK KASASI :

Dernek kasası Yönetim Kurulunun sorumluluğu altındadır. Hesaplar say
man tarafından tutulur. Ödemeler banka hesabından ödeme makbuzu veya çek i’e 
yapılır. Paraların içinde devlet sermayesi bulunan bir bankaya yatırılması esastır.

MADDE 25) PARASAL MUAMELEDE BULUNMA YETKİSİ :

Derneğin hesap dununu hakkında banka’ard-n eksKa'ar isteme sair yak
malarda bulunma, bankalardan para çekme, kamb'yo işlemleri yapma, taahhüt
lü girme ve diğer şekillerde Derneği temsil yetkisi Başkan ve Saymana aittir.
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SÖLÜM V
SAİR HÜKÜMLER

MADDE 26) TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Aidatını ödemiş üyelerin teşkil ettiği 1/4 üyenin talebi ile 2/3 ekseriyetin 

kabulü halinde tüzükte değişiklik yapılabilir. Değişiklik için Olağanüstü Genel 
A<ürui toplantısı düzenlenir.

MADDE 27) DERNEĞİN KAPATILMASI:
Demek, ikinci maddede yazılı bulunan amaçlarının gerçekleşmemesi veya 

gcrzekle^m yece 'nin anlaşılması ile Medeni Kanun ve 2988 sayılı Dernekler Ka- 
nunünda gösterilen diğer sebeple;in tahakkuku halinde yetkili organlarının kararı 
ile infisah e lebi'eceğ' gibi, mahkeme kararı ile de feshedilebilir.

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH :
Dernek Genel Kurulu her zaman Demeğin feshine karar verebilir. Genel Ku

rulun Derneğin feshine kaıar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılması 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, top antıda bu çö- 
ğun’uğun sağlanamaması ha inde üyeler 11 nci maddeye göre ikinci toplantıya 
çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı nc olursa olsun, fesih konusu görüşü
lebilir. FcAe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile veri'mesi z< runludur.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük 
Mülki Amirliğine yazıy’a bildirilir.

MADDE 2 A MAHKEME KARARI ÎLE KAPATMA:
2098 say:'; Dernekler Kanunu ve konu ile i'gili diğer kanunlarda öngtirü’en 

hallerin tahakkukunda Derneğin yetkili mahkeme kararı ile kapatılması mümkün
dür.

MADDE 29) TASFİYE ŞEKLÎ :
Fesih karar: ile birlikte Derneğin mallan, fesih kadarını görüşen Genel Kuru

lun Onayı i’c Kütüphane ve Müzelcı Müdürlüğüne bağ’ı b'rimlerden bir veya bir- 
ka. ına demirbaş olarak kaydedilir, paası ise birimlerin ihtiyaçlarına tahsis edilir. 
Ta. fiye ve ini k . i Mülki Amlıliğin emirleri dcğnıltusunda yapılır.

MADDE 30) DERNEĞİN GAYRİMENKUL İKTİSABI:
Dernek, ’ indi t m a d arım n gerçekleşmesi ve faaliyet’eri işin gerekli bulunan 

alanlarda ve özellikle ikametgah: i in taşınmaz mal satın alabilir.
MADDE 31) SON HÜKÜMLER :
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Ka

nunu, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu Hükümle
ri uygulanır.
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