ADANA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
16 NİSAN 2011
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI:
Madde 1 – Derneğin Adı :
Derneğin Adı : “ADANA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DERNEĞİ” dir.
Madde 2 – Derneğin Merkezi :
Birliğin (Derneğin) merkezi ADANA’ dır.
Madde 3 – Derneğin Amacı :
Müteahhitler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, müteahhitlik hizmetlerinin daha iyi yerine getirilmesi
konusunda üyelerini aydınlatmak görüş öneri ve dileklerde bulunmak, müteahhitlerin güçlenmesi için araştırmalar
ve çalışmalar yapmak, müteahhitlik hizmetlerinin uygulanması sırasında çıkacak güçlüklerle olumlu sonuçlar
almak için görevler yüklenmek Birliğin amacıdır.
Madde 4 – Birlik bu amaca erişmek için :
a) Müteahhitlik konularında araştırmalar yapar, yaptırır ve uygun bulduklarını destekler, hukuka uygun yasaların
egemenliğini savunur.
b) Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, çalışma ve sonuçlarından yararlanır, bilgi kaynakları kurar istatistikler
tutar.
c) Konuşmalar, konferans, seminer, sempozyum, sergi ve gerekli görülen benzer türde toplantılar ve eğitim
programları yapar. Sektörün her kademesinde görev yapan elemanların eğitim ve performans yenileme
çalışmalarını düzenler.
d) Klasik veya elektronik ortamlarda gazete, dergi, kitaplar çıkarıp dağıtarak ve değişik yayınlarla görüşlerini
açıklar ilgilileri ve ulusu aydınlatır.
e) Örnek tasarılar, düzenleme metinleri ve programlar hazırlar. Uygulama ve çalışmaları ile yöntemlerini geliştirir.
f) Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve Halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak.
g) Müteahhitlik mesleğinin gelişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişir ve yardımlar sağlar.
h) Yurtiçi ve yurtdışı geziler, dinlenme-eğlenme toplantıları düzenleyerek, daha iyi çalışma ortam ve koşullarını
gerçekleştirir.
ı) Eğitim ve Sosyal amaçlı tesisler inşaa eder, işletir veya işletme hakkı verir.
j) Tüzüğün ve Dernekler Kanununun kurallarına uygun olarak öngördüğü düzen ve koşullar içerisinde, benzer ve
ilgili kurum, kuruluşlarla ilişki kurar, birlikte çalışmalar yapar, toplantılara katılır.
Madde 5 – Birlik din ve siyasetle uğraşmaz. Her türlü bölücülük ve ayrıcalığın karşısındadır.
ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Birliğin üyeleri :
Madde 6 – Birliğin üç tür üyesi vardır.
a) Asıl üyelik
b) Onur üyeliği
c) Prestij üyeliği
Asıl üyelik koşulları :
Madde 7 – Birliğe asıl üye olabilmek için :
a) Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip ve 18
yaşını bitirmiş olmak.
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan
dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile
basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet
sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş
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olmak.
c) İnşaat sektörünün ve sektöre doğrudan veya dolaylı olarak bağlı olan sektörlerin önde gelen temsilcilerinden
olmak.
d) Yıllık aidat ve üye giriş miktarı olarak Tahmini bütçede belirtilen ve Genel Kurullarda kabul edilen aidatları
ödemek.
e) Akrabalık ilişkisi bulunmayan iki üyenin önerisini taşıyan dilekçeyle yönetim kuruluna başvurmak.
f) Üye çocukları Genel Kurullarda kabul edilen üye giriş aidatlarının 1/2 sini ödeyerek, vefat eden üyelerin
çocuklarından herhangi biri üye giriş aidatı ödemeksizin tüzüğün diğer maddelerine de uygunluk sağlamaları şartı
ile Asıl Üye olabilirler.
g) a, b, c, d şartlarını sağlayanlar Yönetim Kurulunun onayı ile asıl üye olabilir.
h) Ödenti borcu olmayan asıl üyelere ve bu üyelerin eş ve çocuklarına sosyal tesislerde işletmeciler tarafından
verilen her türlü hizmet ve satışlardan % 25 iskontolu olarak yararlanılmak üzere asıl üyelik kartı verilir.ONUR
ÜYELERİ’de bu ıskontodan üyelik kartı gerekmeksizin faydalanırlar.
Onur üyeliği :
Madde 8 –
a) Vali, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kolordu Komutanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Üniversite
Rektörleri, İlçe Kaymakamları ve İlçe Belediye Başkanları görevleri süresince Yönetim Kurulu kararı ve ilgililerin
onayı ile Birliğimizin ONUR ÜYESİ’ dirler.
b) Müteahhitlik mesleği ile ilgili olarak yurt içinde ve uluslar arası alanda çalışma ve çabaları ile tanınmış olmak.
c) Birliğe çok önemli katkılarda bulunmuş olmak.
d) Onur üyesi b ve c fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birine uygun olan asıl üyeler arasından seçilir. Onur
üyeliği Yönetim Kurulu teklifiyle genel kurul tarafından verilir. Onur üyelerinin aidat ödemeleri isteklerine
bağlıdır.
Prestij üyeliği :
Madde 8/A –
Yönetim Kurulu Kararı ile Eğitim ve Sosyal Tesislerden yararlanması istenilen kişilere prestij üyelik ve prestij
üyelik kartı verilebilir. Prestij üye kartına sahip üyeler sosyal tesis işletmecileri tarafından verilen her türlü hizmet
ve satışlardan %15 iskontolu yararlanırlar.
Üyelikten Çıkarılma :
Madde 9 – Aşağıdaki durumların varlığında yönetim kurulu kararı ile üyelik kaydı silinir.
a) 7. maddenin a, b, c, d fıkralarında belirtilen üyelik koşullarının ve Tüzüğün üyelikle ilgili diğer maddelerinde
belirtilen şartların sonradan yitirilmesi halinde.
b) Aidat borcunu yazılı bildirime rağmen belirtilen sürede ödememek.
c) Birliğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesine güçlük çıkarmak,
çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak nedeni ile disiplin kurulunun kararı
gereğince üyelikten çıkarılmak.
Bu fıkraya göre üyelikten çıkarılanların ilk toplanacak Genel Kurulda görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna yazılı
olarak itiraz hakkı vardır. Genel Kurul, itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. İtiraz okunur,
varsa özetlenir, gerekirse toplanacak zaman içinde itiraz eden dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir.
Üyelikten Çıkma :
Madde 10 –
Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler, Birlik üyeliğinden çıkmış olurlar. Ayrılma tarihine kadar olan aidat
borçlarından sorumludurlar. Bu yolla ayrılanlar üyelik için başvurduklarında Tüzüğün 8,9 ve 10.ncu maddeleri
yeniden göz önünde tutulur.
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BİRLİĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, ÇALIŞMALARI, GÖREV VE YETKİLERİ.
ORGANLAR :
Madde 11 – Birliğin organları şunlardır :
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu Başkanı (Birlik Başkanı)
c) Yönetim Kurulu (Genel Yönetim Kurulu)
d) Denetim Kurulu
e) Disiplin Kurulu
f) Yüksek Danışma Kurulu
g) Federasyon Genel Kurul Delegeleri
GENEL KURUL
Madde 12 –
Birliğin en yetkili ve en üst organı Genel Kuruldur. Genel Kurul 3 yılda bir Mart ayı içerisinde yapılır. Yönetim
Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula
katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda
çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk
toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
TOPLANTI DÜZENİ GÜNDEM VE KARAR YÖNTEMİ YETER SAYISI
Madde 13 –
Genel Kurul iki biçimde toplanır :
a) Olağan Toplantı ; I.maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunun çağırdığı toplantıdır. Gündemi Yönetim
Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülmesi, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 yazılı
görüşme isteğini Genel Kurul Başkanlığına vermesine bağlıdır.
b) Olağanüstü Toplantı : Yönetim ve Denetim Kurullarının alacakları karar yada kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı
isteği üzerine en geç bir ay içerisinde yönetim Kurulu tarafından çağırılarak yapılır. Toplantı isteyen organ ya da
üyelerin gündemi, açıklamaları zorunludur. Olağanüstü toplantılarda gündeme madde eklenmesi önerilemez.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının altına düşerse kalan üyeler ya da Denetleme Kurulu bir ay içerisinde toplantıya
çağırır.
Madde 14 – – Genel Kurul toplantısını yönetmek için bir Başkan ve iki üye açık oyla Başkanlık Divanına seçilir.
Genel Kurul kararları, katılan üyenin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Her üyenin bir oyu vardır. Vekalet ile oy
kullanılmaz. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler de oy kullanamaz. Tutanaklar Genel Kurul Başkanlık
Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanlığına teslim
edilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 15 –
Aşağıdaki hususlar Genel Kurulun görev ve yetkileri içindedir.
a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu üyeleriyle Federasyon Genel
Kurul Delegelerini yedekleri ile birlikte seçer.
b) Birlik tüzüğünü değiştirmek.
c) Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Yüksek Danışma kurullarının raporlarını görüşüp ibra etmek.
d) Bütçe tasarısını görüşüp kesin biçimini vermek.
e) Birlik için gerekli taşınmaz malların alınmasına, mevcut malların satılmasına karar almak ve bu konularda ve
borçlanmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
f) Birliğin Federasyon, Konfederasyon kurulmasına, bunlara katılmasına, bunlardan ayrılmasına ve uygulanması
için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g) Birliğin uluslararası çalışmalarda bulunması, bunlara katılması ya da bunlardan ayrılmasını kararlaştırmak.
h) Birliğin feshine karar vermek.
ı) Tüzüğün, denetleme hükümleri ve Medeni Kanunun Genel Kurula tanıdığı hak ve yetkileri kullanıp görevleri
yerine getirmek.
i) İbra edilmeyen Yönetim Kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek.
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BAŞKANIN SEÇİMİ GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 16 –
Birliğin Başkanı, bir üye üst üste en fazla iki dönem olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ile beraber seçilir.
Ancak; Genel Kurula katılan oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az yarıdan bir fazlasının, Genel Kurul Divan
Başkanlığına yazılı olarak başvurması ve birlik açısından önem arz eden görevlerin tamamlanması gerekçesiyle
aday gösterilmesi halinde bir dönem daha seçilebilir. Birliğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında temsil
eder. Birliğin Yönetim Kurulunun Başkanıdır. İşlerin ve çalışmaların yürütülmesine çalışır. Görevlileri denetler.
Yönetim Kurulu kararlarını yerine getirir. Genel Kurulu açar.
YÖNETİM KURULU:
Madde17 –
Yönetim Kurulu, üyeler arasından üç yıl için gizli oyla seçeceği 11 asıl, 11 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üye adedi Genel Kurulca arttırılabilir.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Birliği amaçları doğrultusunda yönetmek. Birliğe hukuk, teknik ve sosyal hizmetlerin yürütülmesi amacıyla
geçici veya daimi danışmanlar tayin etmek.
b) Üyeliğe almaya, çıkarılmaya, yasaklamaya karar vermek.
c) Birlik gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurula
sunmak.
d) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak, program düzenleyip uygulamak, Genel Kurulu toplantılara çağırmak,
açmak, Genel Kurul ve Denetleme Kurulları, kararlarını yerine getirmek.
e) Genel Kurulca verilmiş ödevleri ve tüzüğün yüklediği görevleri yerine getirmek.
f) Birlik görevlilerini almak, çıkarmak bütçeye göre ücretlerini saptamak.
g) Yayınlanacak eserlerle ilgili araştırmalar yapmak, tüzel kişiliklerle ilişki sağlamak.
h) Üyelerden oluşan yardım sandığını kurmak, işleyiş denetleme ve kuruluşunu gerçekleştirmek, lüzumlu eleman
istihdam etmek.
ı) Birlik bütçesinde bölümler ve maddeler arasında aktarma yapmak, yeni bölüm ve maddeleri açmak,
gelirleri kabul edip giderleri onaylamak.
i) Başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sayman seçmek.
j) Genel Kurulda, Yönetim Kurulunda yapılan seçim sonuçları ile alınan önemli kararları üyelere duyurmak,
Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile karar verir.
k) Kurula kabul edilebilecek bir mazerete müstenit olmaksızın üst üste 3 toplantıya gelmeyen, altı ayda yapılan
Yönetim Kurulu toplantılarının yarıdan bir fazlasına katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş
sayılır.
l) Yönetim Kurulu kararıyla yasa ve Tüzüklere aykırı olmamak kaydıyla borçlanma yapılabilir.
m) İç denetim, Derneğin Denetim Kurulu tarafından yapılır.
GÖREV BÖLÜMÜ :
Madde 18 – Başkan Yardımcıları
Başkanın yokluğunda ona ilişkin görevleri yerine getirir. Olağan durumlarda başkana yardım ederler.
Genel Sekreter :
Birliğin yazı işlerini yönetir, yürütür. Defter, tutanak, raporların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanla birlikte
Yönetim Kurulu gündemini hazırlar.
Genel Sayman :
Birliğin mali işlerinden sorumludur. İlgili defter kayıt ve belgeleri düzenler. Hesap raporu ve bütçe tasarısını
hazırlayıp, Yönetim kuruluna sunar.
Yönetim Kurulu Üyeleri :
Amacın gerçekleşmesi için Yönetim Kurulu görev ve yetkilerine giren hususlarda çalışarak, Başkan, Başkan
Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Saymana yardım ederler. Yönetim Kurulu kararı ile verilen işleri yerine

getirir.
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DENETLEME KURULU:
Madde 19 –
Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden kurulur. Yılda en az 1 kez denetleme yapar ve
sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar. Zorunlu durumlarda Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya çağrılmasını
Yönetim Kurulundan ister.
DİSİPLİN KURULU:
Madde 20 –
Genel Kurulda asıl üyeler arasından 7 asil 7 yedek olarak seçilir. Kendi aralarında disiplin kurulu Başkanını seçer.
Kurul disiplin kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı üyelerin salt
çoğunluğu ile açılır. Kararlar çoğunlukla alınır. Asil üyelikten boşalma olunca aldıkları oy sırasına göre yedekler
çağrılır.
9 uncu maddenin c fıkrasında belirtilen şartların oluşması halinde üyenin durumunu görüşür. İncelemesini dosya
üzerinde yapar, gerekli görürse üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını alır, tanık dinleyebilir, delil toplayabilir.
Disiplin kurulu kararını yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına bildir.
YÜKSEK DANIŞMA KURULU :
Madde 20/A –
Geçmiş Dönem Başkanlarından veya mesleğinde başarı göstermiş asıl üyeler arasından Genel Kurulda 11 asil 11
yedek üye olarak Genel Kurulca üç yıl görev yapmak üzere seçilir. Yüksek danışma kurulu derneğin danışma
organıdır.
Yüksek Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve üyeleri
belirler.
Yüksek Danışma Kurulu, Kurul Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır
ve çalışmalarına başlar. Hazır bulunanların salt çoğunluk oylarıyla kararlarını alır.
Yüksek Danışma Kurulunun toplantı ve karar tutanağı ile önerileri Yönetim Kuruluna iletilir.
Yüksek Danışma Kurulu Görev ve Yetkileri
a) Derneğin amaç ve çalışma konuları ile ilgili çeşitli çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Yönetim Kurulunun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüş ve önerilerini belirtmek.
Madde 21 –
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içerisinde Birlik Başkanı Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve
yedek üyelerin adları, soyadları, meslek ve adresleri Valiliğe yazı ile bildirilir.
TASFİYE :
Madde 22 –
Derneğin feshi veya münfesih hale düşmesi halinde derneğin mal ve paraları T.C. Kızılay Derneğine intikal
ettirilir.
KOLLAR VE KOMİSYONLAR :
Madde 23 –
Birlik, Yönetim Kurulu amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını daha başarılı sonuca ulaştırmak üzere kollar ve
komisyonlar kurarlar, kaldırabilirler. Birlik üyelerinin yönetiminde görev alacak bu kollar ve komisyonlara
dışarıdan yetenekli kimseler alabilirler.
Kol ve komisyon çalışmalarını düzenleyecek yönetmenlik ve önergeler hazırlanır.
Madde 24 –
Birliğin merkezinde iç denetim Denetleme Kurulu tarafından yapılır.
Yönetim Kurulu uzman kişiler görevlendirerek kendi adına özel ve geçici denetim yaptırabilirler.
Genel kurulca seçilmiş denetleme kurulu üyeleri, Birlik iş ve işlevleri ile muhasebesini her zaman, her yönü ile
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denetleyebilir. Tutulması zorunlu defter ve kayıtları sağlamak, korumak, saklamak yönetim kurullarının görevidir.
Derneğin parası bankalarda saklanır. Kasada bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim
Kurulunca belirlenir. Giderler belge karşılığı yapılır ve alanın imzasını taşır.
Harcamalar ve bankadan para çekme Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sayman ve Genel Sekreterden herhangi
ikisinin imzası ile olur.
Birlik yetkilileri birlik adına yaptıkları masrafları belgelendirirler. (Fatura, Perakende satış fişi, serbest meslek
makbuzu, gider pusulası, gider makbuzu)
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka
tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Derneğe yapılacak
bedelsiz mal ve hizmetler ise Ayni Bağış alındı belgesi ile kabul edilir.
BİRLİK GELİRLERİ
Madde 25 – Birliğin gelir kaynakları :
a) Genel Kurullarda belirlenen üye yıllık aidatları ve üye giriş aidatları.
b) Birlik tarafından düzenlenen toplumsal aktivitelerden sağlanan gelirler.
c) Birlik tarafından düzenlenen piyango biletlerinden, yayınlardan elde edilen gelirler.
d) Birlik mallarından ve bunların işletilmesinden sağlanan gelirler.
e) Bağış ve yardımlar, kira gelirleri.
f) İlgili makamların izniyle kabul edilecek ve sağlanacak diğer iç ve dış kaynaklı gelirler.
DEFTER VE KAYITLAR :
Madde 26 – Birliğin tutacağı defter ve kayıtlar.
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Evrak kayıt defteri
d) Alındı belgesi kayıt defteri
e) İşletme hesabı defteri
f) Demirbaş defteri
İlgili yasa ve yönetmelikler gereği bilanço esasına geçildiği takdirde tutulacak defterler ve uyulacak esaslar
aşağıdaki gibidir.
1)- a, b, c, ve d fıkralardaki defterler.
2)- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul
Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin
dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
SON KURALLAR
Tüzük Değişikliği
Madde 27 –
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 yapılır.
DERNEĞİN FESHİ
Madde 28 –
Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi 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

ADANA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
16 NİSAN 2011

sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
UYGULANACAK KONULAR:

Madde 29 –
Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda önce Dernekler Kanunu, daha sonra Medeni Kanun
uygulanır. Onlarda da kural yoksa genel kurul kararı ile sorun çözülür.
Madde 30 – 03.02.1996 tarihli Genel Kurulda Tüzüğün 7. maddesinin (d) fıkrası değiştirilmiştir.
Madde 31 – 03.05.1997 tarihli Genel Kurulda Tüzüğün 1- 12- 16-17-24/3 fık. – 26. Maddeleri tadil edilmiştir.
Madde 32 – 22.03.2003 tarihli Genel Kurulda Tüzüğün 16 –20 maddeleri tadil edilmiştir.
Madde 33 – 31.03.2005 tarihli Genel Kurulda Tüzüğün 1-4-6-7-8-8/A-9-11-12-13-14-15-17-19-20-20/A-21-2425-26-27-28 maddeleri tadil edilmiştir.
Madde 34 – 25.05.2008 tarihli Genel Kurulda Tüzüğün 4-7-8/A-9-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-27-28
maddeleri tadil edilmiştir.
Madde 35 – 16.04.2011 tarihli Genel Kurulda Tüzüğün 7-8-8/A-14 maddeleri tadil edilmiştir.

ADANA MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
16 NİSAN 2011

GENEL BAŞKAN
Sedat Teoman GÜRSESLİ

GENEL SEKRETER
Hasan Gazi GÜRBÜZ

BAŞKAN YARD.
Tahsin UZKURT

GENEL SEKRETER YARD.
Haydar ÇAKIROĞLU

ÜYE
Zülfikar İnönü TÜMER

GENEL SAYMAN
Niyazi TÖR

BAŞKAN YARD.
İhsan ÜNAL

GENEL SEKRETER YARD.
Mustafa Uğur KIZIL

ÜYE
Mehmet TAŞDELEN

GENEL SAYMAN YARD.
Yusuf KÜPELİ

ÜYE
Niyazi TOKLU

