TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ’NİN
07.04.2012 TARİHLİ GENEL KURULUNDA
DEĞİŞTİRİLEN TÜZÜK

BAŞLANGIÇ
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kurulan Türkiye Ormancılar Derneği, Cumhuriyet devriminin
kazanımlarını savunur. Atatürk devrim ve ilkelerine, Anayasada değiştirilemez olarak kabul edilen
devrim yasalarına bağlı, ulusun egemenliğine, ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğüne yönelik
her türlü iç ve dış tehdide karşı koymayı,Anayasa da yazılı laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti
ilkelerini, emekten ve demokrasiden yana her türlü çabayı desteklemeyi yurtseverliğin vazgeçilmez
bir görevi olarak kabul eder.
Bu temel ilkeler ve tarihten gelen Cumhuriyetçi gelenekler ışığında ülke ormancılığının ulusal
çıkarlara, akla ve bilime uygun olarak yeniden yapılandırılması, kamu yararı ilkesi doğrultusunda
doğanın, çevrenin ve ormanların korunması, doğal kaynakların çoğaltılması ve işletilmesi için her
türlü çabayı destekler. Doğayı, çevreyi ve ormanları tahribe yönelik her türlü iç ve dış tehditlere karşı
koyar.

Derneğin Adı:
Madde 1 - 26 Aralık 1924 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan “Orman Mektebi Alisi
Mezunları Cemiyeti” 21.6.1930 tarihinde “Türkiye Ormancılar Cemiyeti”, 1630 Sayılı Dernekler
Kanunu’na göre de “Türkiye Ormancılar Derneği” adını almıştır.
Türkiye Ormancılar Derneği 07.03.1951 tarih ve 3/12644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KAMU
YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” lerden olduğu kabul edilmiştir.
Derneğin ambleminin renkleri ve şekli aşağıda gösterilmiştir. Dernek amblemi, Dernek, Dernek
Şubeleri ve temsilcilikler tarafından aynen kullanılır.

Derneğin Merkezi:
Madde 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır.
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Derneğin Amacı:
Madde 3 - Derneğin amacı; ülkede orman, doğa ve çevre sevgisinin yayılmasını,
kökleşmesini, kamuoyunun bilinçlendirilmesini, ormancılık bilim ve tekniğinin ilerlemesini
sağlamak, ormancılık sorunlarının yurt, ulus gereksinmeleri ve kamu yararı gözetilerek bilimsel
ilkelere göre çözümüne çalışmak, orman alanlarının daralmasına ve ormanların ormancılık bilim ve
tekniğine aykırı yönetilmesine neden olacak her türlü girişimi önlemeye yönelik savaşım vermek,
doğal kaynakları korumak, ormancılar ve orman severler arasında bağlılığı , dayanışmayı ve
yardımlaşmayı güçlendirmektir.

Madde 4 - Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için;
1- Türkiyede orman kurulması, korunması, bakım ve değerlendirilmesi işlerini özendirir. Bu
işlerle uğraşanlara teknik ve ekonomik yolları gösterir.
2- Meslek dergileri, ormancılığa ilişkin bilim ve iş kitapları çıkarır, halkı aydınlatıcı yapıtlar
yayımlar. Gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları sağlar, dökümantasyon merkezi
oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap,elektronik dergi
v.b. gibi yayınlar yapar, üylerine dağıtılmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır,
ormancılığa ilişkin bilimsel kitaplar çıkarır, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için
araştırmalar yapar ve yaptırır. Ormancılık, doğal kaynaklar ve çevre konularında her türlü yayın ve
propagandayı destekler, yardımda bulunur.
3- Ormancılık, doğal kaynaklar ve çevre konularında ülke ve dünya sorunları üzerinde görüş
bildirir. Tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak görüş ve çalışmalarını topluma iletir. Bu amaçla,
konferanslar, radyo-TV programları, seminerler, toplantılar düzenler, ormancılıkla ilgili filmler
sağlar ya da yaptırır. Gerçekleştirdiği bu çalışmaları toplumun hizmetine sunar ve etkin bir şekilde
yararlanması için çalışır.
4- Ülke içinde ve dışında doğa gezileri düzenler. Toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek
amacıyla orman ekosistemlerini tanıtmak için ekoturizm gezileri düzenler, kamplar kurar vb
etkinliklerde bulunur.
5- Türk ormancılığı ile ilgili bilgileri ve örnekleri Dernek merkezinde toplar, arşiv ve
müzecilik etkinliklerinde bulunur.
6- Kurumlar ve bilim insanları ile ilişkiler kurarak Türk ormancılığına teknik ve bilimsel katkı
sağlar.
7- Üyelerin mesleki hak, yetki ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.
8- Dernek, üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenler, dinlenme kampları kurar, üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını
sağlar.
9- Yurt içinde ve dışında gerekli görülen yerlerde şubeler ve temsilcilikler açar.
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10- Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda diğer dernek, oda, vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşan gruplara katılır.
11- Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası etkinlik ve
işbirliğinde bulunur, bu tür etkinlikleri destekler.
12- Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
13- Ulusal çıkarlara aykırı olmamak koşuluyla, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olur,
bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
14- Dernek üyelerinin zorunlu giderlerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla sandık kurar. Üyenin vefatı halinde yardım yapar.
15-Amacına ulaşmak için iktisadi ve ticari şirketler ve yatırım ortaklıkları kurar veya
kurulmuş ticari ve iktisadi şirketlere, yatırım ortklıkları ve vakıflara katılır; yardımlaşma ve
dayanışma kuruluşları kurar, şube açar, kurulu ve kurulacak olanlara katılır.
16- Dernek etkinlikleri için gerek duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya
verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
18- Dernek amacı doğrultusunda her türlü önlem ve girişimde bulunur, gerektiğinde adli ve
idari mercilere başvurur.

Kurucular:
Madde 5- Türkiye Ormancılar Derneği’nin ilk kurucuları şunlardır.
1- Abdülkadir Sorgun; Orman Yüksek Mühendisi,
2- Dr.Tevfik Ali Çınar; Orman Yüksek Mühendisi,
3- Dr. Asaf Irmak; Orman Yüksek Mühendisi

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK

Derneğe Üye Olma:
Madde 6: Dernek, asıl üye ve onursal üyelerinden oluşur. Bu üyelerin aşağıdaki koşulları taşıması
gerekir:
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a) Asıl üyelik için;
1 - Yasal düzenlemelerin öngördüğü koşulları taşımak.
2 - Yurtiçi ya da denkliği onanmış yurtdışı Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve
Orman Endüstri Mühendisliği bölümleri ile diğer fakültelerin Ağaç İşleri Mühendisliği
bölümlerinden mezun olmak veya Orman Teknikeri ve Orman Mühendis Muavini unvanını almış
olmak.
3 - Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek.
4 - Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme ve çalışma
hakkına sahip olma koşullarını taşımak.
5 - Üyelik başvuruları merkez yönetim kuruluna yapılır. Şube bulunan yerlerde şube yönetim
kuruluna yapılır.
6 - Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu Dernek merkezine / Şubeye ulaştığı tarihten
itibaren en çok 30 (Otuz) gün içinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru
sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Başvurusu
reddedilen başvuru sahibi bu karara karşı ilk genel kurulda itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesindir.
7 - Derneğin şube açması halinde, açılan şube sınırları içinde çalışan veya yerleşmiş olan
üyelerin kayıt bilgilerinin bir örneği üç ay içinde açılan şubeye gönderilir. Üyenin yer değiştirmesi
halinde aynı esaslar uygulanır.

b) Onursal üyelik;
Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile doğa ve orman severliği ve
çevre duyarlılığı ile tanınmış ve bu değerlerin savunulmasına ve korunmasına katkıda bulunmuş
kişilere verilebilir.
Onursal üyeler “Türkiye Ormancılar Derneği Onursal Üyesi” olarak adlandırılırlar.
Onursal üyeler, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuşma yapabilirler, oy
kullanamazlar, Mevzuatın öngördüğü zorunlu organlara seçilemezler ve ödenti vermezler. Asıl
üyenin yararlandığı diğer haklardan yararlanırlar. Onursal üyeliği belgesi ve kimlik kartı kendilerine
ayrıca sunulur.
Asıl ve onursal üye kabulünde, derneğin amaç ve ilkelerinin yanında dernek tüzüğünün
“başlangıç” kısmında yer alan temel ilkeler de esas alınır.
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Üyelik Ödentisi:
Madde 7- Her üye yıllık ödenti, yeni üye olanlar da giriş ödentisi vermek zorundadır. Giriş
ve yıllık ödentiler genel kurul tarafından kararlaştırılr. Giriş ödentisi ait olduğu yılın ödentisinin 2
katından az olamaz.

Üyelikten Çıkma:
Yeni Madde 8- Her üye Merkez Yönetim Kuruluna yapacağı başvuru ile dernek üyeliğinden
çıkabilir. Çıkan üye ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludur. Bu yolla ayrılanlar
yeniden üyelik için başvurduklarında tüzüğün 6. ve 7. Maddeleri uygulanır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 9 -Dernek üyeliğinden çıkarılma;

1 - Doğrudan Doğruya Üyelikten Çıkarılma:
a) Yasa ve tüzükte öngörülen koşulları sonradan yitirdiği saptanan üyeler,
b) En az 2 yıllık ödenti borcunu; 2 ay ara ile 2 kez Derneğin yayın organlarında
uyarılmasına rağmen son ilandan itibaren 2 ay içinde ödemeyen üyeler, Merkez Yönetim Kurulu
kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılır.
2 - Soruşturma İle Üyelikten Çıkarılma:
a) Derneğin yarar ve amacına ya da Derneğin onur ve saygınlığına aykırı eylemlerde
bulunan,
b) Dernek Organlarının yetki ve görevlerinin yerine getirilmesine kasıtlı olarak engel
çıkartan,
c) Derneğe karşı görevlerini yerine getirmeyen,
Üyeler Onur Kurulu’na sevk edilir.
Onur Kurulu’nca yapılacak soruşturma sonunda yukarıda yazılı eylemleri sabit olduğu
anlaşılan üyeler Onur Kurulu’nun önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek
üyeliğinden çıkarılır.
Çıkarma kararı üyeye bir yazı ile bildirilir.
Çıkarılan üye bu karara ilk Genel Kurul’da itiraz edebilir, Genel Kurul kararı kesindir.
Çıkarılan üye çıkarılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludur.
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Üyelikten çıkarılanlar yeniden üyelik için başvurduklarında yukarda belirtilen üyelik koşulları
aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI

Madde 10 - Derneğin;
1.Genel Kurul,
2.Merkez Yönetim Kurulu,
3.Merkez Denetim Kurulu,
4.Onur Kurulu olmak üzere dört organı vardır.

Genel Kurul:
Madde 11 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asıl üyelerden
oluşur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı:
Madde 12 - Genel Kurul iki şekilde toplanır.
1- Olağan Toplantı: Genel Kurul olağan olarak 3 (üç) yılda bir Nisan ayında merkez yönetim
kurulunun çağrısı ile toplanır.
2- Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul, merkez yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü
hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı başvurusu üzerine, 30 gün içinde toplanmak üzere
merkez yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh
hakimi 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul’un Toplantıya Çağrılması:
Madde 13 - Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin üyeleri dahil olmak üzere, dernek tüzüğüne
göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı
bulunan üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede duyuru
yapılmak veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda,
çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
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yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden
fazla olamaz.
Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 14- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,
merkez, yönetim ve denetim ile onur kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle ertelenirse, bu durum
erteleme nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantı Usulü:
Madde 15: Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve Genel
Kurul toplantısı, Dernek Genel Başkanı veya görevlendireceği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden
biri tarafından açılır. Açılıştan sonra bir başkan, bir başkan yardımcısı, en az iki yazman seçilerek
görüşmelere başlanır.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Ancak toplantılarda hazır
bulunan üyelerin en az 1/10 u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 16: Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
1 - Derneğin çalışma, işleyiş ve hesap işleri ile ilgili Merkez Yönetim ve Merkez Denetim
Kurulları raporlarını inceleyip onamak, Merkez Yönetim Kurulu’nu aklamak,
2 - Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları ile Onur Kurulu üyelerini seçmek,
3 - Gündemdeki öteki konuları karara bağlamak,
4 - Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp, olduğu gibi ya da değiştirerek
kabul etmek,
5 - Tüzükte değişiklik yapmak,
6 - Derneğin feshine karar vermek
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7 - Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ve satılması veya bu mallar
üzerinde başkaları lehine sınırlı ayni haklar kurulması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki
vermek,
8 - Amaç ve çalışmaları, Türkiye Ormancılar Derneği’nin amaçlarına aykırı olmayan ve
Türkiye Ormancılar Derneği tüzel kişiliği tarafından kurulacak vakıfa, Türkiye Ormancılar
Derneği’nin taşınır, taşınmaz, nakdi mal varlığının bağışlanması için Merkez Yönetim Kurulu’na
yetki vermek,
9 - Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama
çalışmaları için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, kreş, huzurevi, kamp, dinlenme tesisleri ve
iktisadi işletmeler kurmak, hazırlanan ilgili yönetmelikleri onaylamak, iktisadi işletmenin
bilançosunda yer alacak kârı, hiçbir ad altında üyelere dağıtılmayacağı ve yalnızca Derneğin
amaçlarının gerçekleştirilmesinde harcanmasını sağlamak için karar almak ve bu konuda Merkez
Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
10 - Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek,
11 - Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını
saptamak.
12 - Derneğin şubelerinin ve temsilciliklerinin açılmasına, coğrafi olarak sınırlarının
belirlenmesine, kapatılmasına karar vermek ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin
yürütülmesi hususunda merkez yönetim kuruluna yetki vermek,
13 - Ulusal çıkarlara aykırı olmamak kaydıyla, Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması,
yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,
14 - Dernek üyelerinin zorunlu giderlerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla sandık kurmak, dernek üyelerinin hayati önem taşıyan hastalıkları, iş kazaları ve ölüm
hallerinde sosyal dayanışmanın gereği olarak maddi ve hukuki yardım yapmak için fon oluşturmak
ve bunlara ilişkin yönetmelik hazırlamak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
15 - Giriş ve yıllık ödenti miktarlarını saptamak,
16 - Dernek tüzüğünün uygulanması ve derneğin iç işleyişi ile ilgili olarak Merkez Yönetim
Kurulunca ya da Genel Kurulca belirlenen bir komisyonca hazırlanmış yönetmelikleri onamak,
bunların uygulanması için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

Kararlar ve Tutanak Düzenlenmesi:
Madde 17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak
derneğin feshi ile tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
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Genel kurulun görüşme ve kararları bir tutanağa bağlanır. Tutanak Genel Kurul Başkanı,
Başkan Yardımcısı ve yazmanlarca imzalanarak yönetim kuruluna teslim edilir.
Üyeleri özel olarak ilgilendiren genel kurul kararları ilgililere bildirilir. Toplantıda hazır
bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar
tarihinden başlayarak bir ay içinde ve toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden
başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak
suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ

Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları’nın Seçimi:
Madde 18: Derneğin Merkez Yönetim, Merkez Denetim ve Onur Kurulları Olağan Genel
Kurul toplantısında 3 (üç) yıl için seçilir.
Olağanüstü seçime gidilmesi; Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye
tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan merkez yönetim kurulu üyeleri veya merkez
denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi
üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Kurulların Oluşumu ve seçim usulü
Madde 19- Genel Kurul’da Merkez Yönetim Kurulu için 9 (dokuz) asıl, 9 (dokuz) yedek;
Merkez Denetim Kurulu için 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek; Onur Kurulu için 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek
üye seçilir.
Genel Kurulca, üyesi yeter sayıda bir oy sayım kurulu seçilir. Genel Kurul Başkanlığı’nca
kurulların asıl ve yedek sayılarının ayrı sıralı gösteren mühürlü seçim pusulaları dağıtılır. Seçimler
gizli oyla yapılır.
Yapılan açık sayım sonunda, oy sayılarına göre asıl ve yedek üyeler kendi aralarında sıralanır.
Oyların eşitliği durumunda kura çekme yöntemine başvurulur. Bir tutanak düzenlenerek oy pusulaları
ile birlikte Genel Kurul Başkanlığı’na sunulur.
Seçime ilişkin bütün belgeler genel kurul tutanakları ile birlikte dernek merkezinde saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
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Merkez Yönetim Kurulu’nun Görevleri :
Madde 20 - Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1 - Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada birkaç üyeye yetki
vermek,
2 - Derneğin bütün işlerini tüzük ve Genel Kurul kararlarına göre yürütmek,
3 - Seçimi izleyen ay içinde bir çalışma programı yapmak ve bunu dernek yayın organlarında
yayımlamak,
4 - Genel Kurul’a verilecek yıllık çalışma raporunu, derneğin gelir ve gider hesaplarına
ilişkin bilânçoyu yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
5 - Dernek çalışmalarını yaygınlaştırmak,üyeleri bu çalışmalara katmak üzere Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunda çalışma kolları oluşturmak,
6 - Derneğin amaç ve çalışmaları ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Genel Kurula sunmak
7 - Karşılığı sağlanmak koşuluyla bütçeye olağanüstü ve ek ödenekler koymak,
8 - Bütçenin bölüm ve maddeleri arasında aktarmalar yapmak,
9. Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının yönetimini ve iyi korunmasını sağlamak. Genel
kurulun verdiği yetki ile; taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
bina veya tesis inşa etmek ya da ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ya da dernek malları
üzerinde başkaları lehine rehin ipotek veya sınırlı ayni haklar tesis ettirmek,
10 - Derneğin resmi ve sivil kurul ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalarda derneği temsil
edecek temsilcileri tayin etmek,
11 - 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dahilinde gerekli defter ve
dosyaları tutmak,
12 - Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Merkez
Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel
Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerini ilgili mülki idare amirliğine bildirmek,
13 - Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda diğer dernek, oda, vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşan platformlara
katılmak,
14 - Temsilcileri atamak veya görevden almak,
15 - Dernek işlerinin yürütülebilmesi için gerekli personeli çalıştırmak, ücretlerini belirlemek
ve gerektiğinde iş akitlerini fesih etmek,
16 - Üyelik başvurusu ve üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunu karara bağlamak,
17 - Şube yönetim kurullarınca hazırlanan faaliyet ve tahmini bütçe programını onaylamak,
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18 - Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,
19 - Genel Kurul’un yetki verdiği diğer görevleri yapmak.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev Bölüşümü:
Madde 21 - Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçildikten sonra, dernek merkezinde en yaşlı
üyenin başkanlığında ilk toplantısını yaparak aralarında gizli oyla;
Genel başkanı, 2.başkanı, genel sekreteri ve genel saymanı seçer.
Ayrıca; iş bölümü yaparak,
Sosyal işler kolu, bilimsel araştırma - geliştirme kolu, basın yayın ve iletişim kolu, ekoturizm
kolu, sube ve temsilcilikler kolu sorumluları Merkez Yönetim Kurulu üyelerini saptar.

Genel Başkanın Görevi:
Madde 22 - Yönetim Kurulu Başkanı Derneğin başkanı ve her konuda temsilcisidir. Yalnız
taşınmaz mallara ilişkin işlemlrde Derneğin tüzel kişiliğini Merkez Yöntim Kurulu temsil eder.

Genel Sekreterin Görevleri:
Madde 23 - Genel sekreter derneğin yazı işlerini yürütür. Bütün yönetim işlerinin düzenli
yürütülmesini sağlar. Başkan ya da 2. Başkan bulunmazsa başkanlığa vekalet eder.

Genel Saymanın Görevleri:
Madde 24 - Genel Saymanın görevleri şunlardır:
1 - Derneğin gelirlerinin kanunlarda belirtilen alındı belgesi ile, her türlü giderlerin yasal
harcama belgesi ile yapılmasını sağlamak ve bu belgeleri başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile
birlikte imzalamak,
2 - Dernek gelir ve giderlerinin, dernek adına alınan bütün paraların alındıklarının ve harcanan
paraların da verildiklerinin gelir ve gider defterlerinde gösterilmesini sağlamak,
3 - Harcamaların bütçe ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
4 - Kasa ve banka hesap durumlarını kontrol etmek,
5 - Derneğin tüm taşınmaz malları ile haklarını, taşınabilir mal ve kıymetli kağıtlarını
Demirbaş Defterine işlemek, bunlarla ilgili evrakın korunmasını sağlamak. Genel Kurul’a sunulacak
raporlarda Demirbaşlar hakkında bilgi vermek,
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6 - Saymanlığın görev konusuna giren bütün defter ve kayıtları yasa, kararname, tüzük,
yönetmelik, tebliğ ve muhasebe yönetmeliği ile Dernek yönetmeliğine uygun olarak düzenlemek,
7 - Derneğin dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve süresi içinde
Merkez yönetim kuruluna verilmesini sağlamak.

Merkez Yönetim Kurulu’nun Toplanması:
Madde 25 - Merkez Yönetim Kurulu en az 15 (on beş) günde bir çoğunlukla toplanır. Merkez
Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden en az 3’ünün isteği
üzerine olağanüstü de toplanabilir.
Üç toplantıya birbiri ardına özürsüz gelmeyen üye, Merkez Yönetim Kurulu’ndan çekilmiş
sayılır.
Merkez Yönetim Kurulu’ndan boşalacak üyeliklere Genel Kurul’ca seçilen yedeklerden en
çok oy alanı gelir.
Kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma
kararları toplantıya katılan üyelerin 3/4 çoğunluğuyla alınır. Gündem, katılan sayısı ve mazeretleri
olanların kayıtlı mazeret dilekçeleri, alınan kararlar karar defterine yazılır

Merkez Denetim Kurulu Üyeleri:
Madde 26 - Derneğin Merkez Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. 3 (üç) asıl, 3
(üç) yedek üyeden oluşur. Seçimden sonra aralarında bir toplantı yaparak gizli oyla bir başkan
seçerler.
Derneğin iç denetimi merkez denetim kurulunca yapılır. Genel kurul ya da yönetim kurulu
kararıyla iç denetim bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.Bu durum Merkez Denetim
Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Merkez Denetim Kurulu’nun Görevleri:
Madde 27: Merkez Denetim Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:
1 - Dernek tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla dernek
çalışmalarını ve hesaplarını denetlemek ve denetim sonuçlarını altı ayda bir rapor halinde dernek
yayın organlarında yayınlamak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,
2 - Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirilip getirilmediğini
denetlemek, yerine getirilmeyiş nedenlerini araştırmak ve önerilerde bulunmak,
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3 - Derneğin yönetim ve hesap işleri ile Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı blanço ve
yeni dönem bütçesi hakkındaki düşüncelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmak ve bu raporun bir
örneğini toplantıdan en az üç gün önce Merkez Yönetim Kurulu’na vermek,
4 - Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini araştırmak
Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulunun istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve
kayıtların incelenmesine, Derneğe ait tüm kuruluş ve eklentilerine girilmesine izin vermek
zorundadır.

Onur Kurulu:
Madde 28 - Onur Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. 5 (Beş) asıl, 5 (Beş) yedek üyeden
oluşur. Seçimden sonar kendi aralarında toplanarak bir başkan seçerler.

Onur Kurulunun Görevleri:
Madde 29: - Onur Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1 - Mesleki işler dolayısıyla dernek üyeleri arasında çıkacak anlaşmazlıklara bakmak,
2 - Dernek üyeleri hakkında ortaya çıkacak yakınmaları inceleyerek, görüşünü açıklamak ve
gerek görürse uyarıda bulunmak,
3 - Üyelerin, üyelikten çıkarılması ve diğer disiplin cezaları ile ilgili soruşturma yapmak ve
sonucunda Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.
Onur Kurulu’nun çalışma esasları Genel Kurulca onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Danışma Kurulu
Madde 30 - Derneğin dönemsel çalışmalarını değerlendirmek, geleceğe yönelik düşünce ve
projeleri tartışmak üzere Merkez Yönetim Kurulu tarafından bir Danışma Kurulu oluşturulur. Bu
kurulun oluşumu ve çalışma esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
DERNEĞİN TAŞRA ÖRGÜTÜ
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Şube veya Temsilciler:
Madde 31 - Dernek, taşrada şubeleri veya temsilcileri aracılığıyla görev yapabilir. Şube ve
temsilciliklerin kuruluş ve çalışma esasları Genel Kurul’ca kabul edilecek bir yönetmelikle
düzenlenir.

Şubelerin Açılması:
Madde 32 - En az 100 üyenin bulunduğu temsilcilik bölgesindeki üyelerin 3/4’ünün yazılı
istemi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde Genel Kurul kararıyla şube açabilir.
Bu amaçla, Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen üç kişi tarafından şubenin açılacağı
yerin en büyük mülki amirliğine 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 7 maddesi gereği verilmesi
gereken belgelerin eklenmesiyle birlikte yazılı başvuru yapılır.
Şubelerin çalışma alanını, Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisiyle Genel Kurul belirler.

Şubelerin Organları:
Madde 33 - Şubelerin organları;
1- Genel Kurul,
2- Yönetim Kurulu,
3- Denetleme Kurulu’ ndan oluşur.
Şube organları, Genel Merkez organlarının görev ve yetkilerini, dernek tüzüğü ile yasa ve
yönetmeliklerde öngörülen hükümler çerçevesinde kendi görev alanlarında kullanırlar.

Şube Genel Kurulu
Madde 34 - Şube Genel Kurulları 3 (üç) yılda bir merkez genel kurulu toplantısından en az
2 (iki) ay önce toplanır. Genel Kurulların yapılması şubeye kayıtlı üyelerden yarıdan bir fazlasının
toplantıda hazır bulunması ile olur. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanamazsa, en az bir hafta sonra
yapılacak ikinci toplantıda hazır bulunan üyeler ile Genel Kurul toplantısı yapılır. Bu ikinci
toplantıdaki üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.
Merkez Yönetim Kurulu, şubelere olağanüstü genel kurul yapmaları için talepte bulunabilir.

Şube Genel Kurulunun Görevleri:
Madde 35 - Şube Genel Kurulunun görevleri şunlardır.
1- Şubelerin çalışma raporunu görüşüp onamak, yönetim kurulunu aklamak,
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2- Bölgeyi ilgilendiren konuları görüşerek karar bağlamak, üyelerin dileklerini saptamak.
3- Üç yıl için 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeli yönetim ve 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeli
denetim kurullarını seçmek.
Şubeye kayıtlı üyelerin her biri dernek genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Şube Yönetim Kurulu:
Madde 36 - Genel Kurulca seçilen şube yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü
yaparak; bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçerler.

Şube Yönetim Kurulu’nun Görevleri:
Madde 37: Şube Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
1 - Genel Kurul tutanak özeti ile iş bölümü tutanağını, yıllık çalışma programını ve bütçesini
onanmak üzere Dernek Genel Merkezine yollamak,
2 - Şubelerdeki üye sayısını arttırmaya çalışmak,
3 - Şubelerin yetki alanları içinde çevre, doğa ve orman sevgisinin artmasını ve yayılmasını
sağlamak,
4 - Şube üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu arasındaki her türlü ilişkiyi sağlamak,
5 - 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirtilen esaslar dahilinde
gerekli defter ve dosyaları tutmak,
6 - Dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda şube sınırları içerisinde merkez
yönetim kurulunun yazılı onayını almak kaydıyla, diğer dernek, oda, vakıf, sendika ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşan platformlara katılmak,
7 - Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki belgesi ile Dernek adına ödentileri,
bağışları ve diğer gelirleri alındı belgesi karşılığı tahsil etmek ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde Genel
Merkez hesabına aktarmak,
8 - Her yılın Ocak ayı içerisinde Şubenin bir yıllık faaliyet raporu ile Aralık ayı içinde de
gelecek bir yıllık tahmini bütçesini hazırlayarak genel merkez yönetim kurulunun onayına sunmak
9 - Merkez Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapmak,

Şube Denetim Kurulu ve Görevleri:
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Madde 38 - Şube Denetim Kurulu tüzüğün 27. maddesine göre oluşur ve 28. Madde de
belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Şubelerin Bütçesi:
Madde 39 - Şubelerin tüm giderleri, yıllık bütçe içinde olmak kaydıyla Genel Merkez’ce
karşılanır.

Temsilcilikler:
Madde 40 - Şube olmayan yerlerde ve Orman Fakültelerinde Dernek işleri temsilciliklerle
görülebilir. Temsilciğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi
veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Şubeler temsilcilik
açamazlar.
Temsilcilere, Merkez Yönetim Kurulunca Başkan ve Genel Sekreterin imzasını taşıyan bir
yetki belgesi verilir.

Temsilcilerin Görevleri:
Madde 41: Temsilcilerin çalışma alanları ve görevlerine ait esaslar, Genel Kurulca
onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Derneğin Gelir ve Para İşlemleri:
Madde 42: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;
1- Üyelerden alınan giriş ödentisi ile yıllık ödentiler.
2- Dernekçe yapılan yayınlar, çevre, orman ve ormancılıkla ilgili projeler, düzenlenen sosyal
etkinlikler, kira ve işletme ile diğer çalışmalardan elde edilen gelirler,
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi istekleriyle ve yardım toplama hakkındaki yasal
düzenlemeler hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
5- Derneğin amacını gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu gelir sağlamak amacıyla
giriştiği iktisadi ve ticari faliyetlerden elde edilen gelirler,
6- Diğer gelirler.
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Alındı Belgesi
Madde 43 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek adına gelir toplayacak kişi
veya kişiler, Merkez Yönetim Kurulunun görev süresini aşmamak üzere yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve üç nüsha olarak düzenlenerek, Merkez
Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Merkez Yönetim Kurulu
kararı ile bastırılır.
Dernek adına gelir toplamakla yetkili kılınan kişiler, topladıkları paraları 30 (otuz) gün
içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırmak zorundadırlar.

Harcama Belgesi:
Madde 44 - Dernek giderleri 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 38/2 maddesinde
belirtilen harcama belgeleri ile yapılır. Tüm harcamalardan Merkez Yönetim Kurulu sorumludur.
Taşımaz Mal Edinme:
Madde 45: Dernek 5253 Sayılı Kanunun 22. Maddesin gore taşınmaz malları mülk edinebilir.
Dernek Parasının Korunması:
Madde 46: Derneğin parası yönetim kurulunun uygun göreceği bankalarda saklanır.

Para Çekilmesi:
Madde :47 Bankadan para Başkan, ikinci Başkan, Sekreter ve Sayman üyelerden en az iki
kişinin imzalayacağı bir ödeme emir ile çekilir.

Harcama:
Madde 48: Bütçe dışı harcama yapılamaz. Ancak, gecikmesinde derneğin zarar görme
olasılığının yüksek olduğu zorunlu durumlarda, yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile o yılki
bütçenin % 30’u kadar bütçe dışı harcama yapılabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ, DERNEĞİN DAĞITILMASI
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Tüzüğün Değiştirilmesi:
Madde 49: Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar, tüzüğün12. Maddesine göre toplanan Genel
Kurula katılan üyelerin 2/3’ ünün oyu ile alınır.
Yasal gerekler ve yetkili makamlarının tebliğleri; Tüzüğün değiştirilmesini gerektiriyorsa, Genel
Kurul’un toplantısında gündeme alınmak koşuluyla, Merkez Yönetim Kurulu bu gerekleri yerine
getirmeye yetkilidir.

Derneğin Feshi:
Madde 50 - Türk Medeni Kanunu 87. Maddesinin düzenlediği Derneğin kendiliğinden son
bulması halleri dışında; Derneğin feshine ilişkin karar Tüzüğün 12. Maddesine gore toplanmış olan
Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ ünün oyu ile alınır.

Derneğin Tasfiye Kurulu:
Madde 51 - Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi
son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin Genel
Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlmlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Ormancılar Derneği”
ibaresi kullanılır.
Tasfiye Kurulu, yasal düzenlemelere uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi
işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını
inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlüükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye
işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa paraya çevrilerek alacaklılara
ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve
borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulca belirlenen yere devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin
mülki amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla
görevlidir. Bu görev, bir Merkez yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin
saklanma süresi beş yıldır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bildirim Yükümlülüğü:
Madde 52 - Genel Kurul toplantısında Tüzükte yapılan değişikliklerle, Merkez Yönetim
Kurulu’na seçilen üyelerin işleri ve oturdukları yer 30 (otuz) gün içinde Ankara Valiliği’ne bildirilir.
Madde 53 - Merkez Yönetim Kurulu’nun izni olmadan hiçbir üye, hiçbir yerde Dernek adına
yayın ve demeçte bulunamaz.
Madde 54 - 5253 sayılı Kanuna uygun olarak Hazırlanan bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda
Dernekler kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu konulara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği
ve ilgili yasal düzenlemelerin dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır, bunlarda kesin bir kayıt
yoksa, Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararları gereğince İşlem yapılır.

19

