Türk Astronomi Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1.

Derneğin adı Türk Astronomi Derneği’dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin
şubesi yoktur.

Derneğin Amacı
Madde 2.

Türk Astronomi Derneği, Türkiye’de astronomi ve uzay bilimlerinin gelişmesini ve
yaygınlaşmasını sağlamak; öğrenci, amatör, profesyonel, tüm paydaşlarıyla ülke
astronomisini ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmeyi, eğitim ve araştırmaya yön
vermeyi, sorunlarına çözüm aramayı amaçlar.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Madde 3.

Derneğin çalışma konuları ve çalışma biçimleri aşağıda verilmiştir:
a. Ülkenin teknolojik ve iktisadi kalkınmasında astronominin, astrofiziğin ve uzay
bilimlerinin kullanılmasını teşvik eden çalışmalar yapar.
b. Astronomi, astrofizik, uzay bilimleri ve diğer alanlarda etkinlik gösteren yurt içi ve
yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla bilimsel işbirliği yapar.
c. Astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında üyelere ve kamuoyuna yönelik,
çağın gereğine uygun platform ve yöntemlerle yayınlar yapar.
d. Astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında gereksinim duyulan yetişmiş
insan gücünün oluşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla ulusal ve
uluslararası konferanslar, kongreler, seminerler, teorik ve uygulamalı eğitim
programları ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenler.
e. “Ulusal Astronomi Kongrelerinin” (UAK) düzenlenmesini koordine eder, gerekli
görevlendirmeleri yapar ve düzenleme yönergesini hazırlar.
f. “Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics - TJAA” (Türk Astronomi ve
Astrofizik Dergisi) ve “Gökyüzü” gibi astronomi ve astrofizik içerikli dergileri
yayınlar, yayın ilkelerini belirler ve bu yayınlardan sorumlu Yayın Kurullarını
oluşturup görevlendirir.
g. İlk, orta ve yüksek öğretim müfredatında astronomi konularındaki eğitim
standardını yükseltmek ve kalitesini artırmak amacıyla eğitim paydaşlarının
tümüne yönelik çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler.
h. Amaçları doğrultusunda yarışma düzenler, sergi açar ve olanakları çerçevesinde
burs ve ödüller verir.
i. Dernek, astronomi eğitimi, bilim-toplum etkinlikleri, astronomi tarihi ve astronomi
mirası konularında gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayacak çalışmalar yapar.
j. Çağın ve ülkenin gereksinimlerini göz önüne alarak uygun bulduğu alanlarda
bilimsel çalışma grupları, mesleki yeterlik kurulu ve komisyonlar oluşturarak
bunların çalışmalarını destekler.
k. Derneğin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için her türlü idari ve hukuksal
girişimlerde bulunur.
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Üyelik İşlemleri
Madde 4.

Üyelik türleri şunlardır:
a. Asil üyelik (oy hakları vardır, aidat öderler)
b. Onursal üyelik (oy hakları yoktur, aidat ödemezler)

Madde 5.

Üyelik ve Yükümlülükleri:
a. Genel Koşullar
1. Asil üyelik aidatları aylık olarak ödenir.
2. Tüzel üyelik aidatları yıllık olarak bir kerede ödenir.
3. Üyelerin ödeyeceği aidatlar Genel Kurul tarafından belirlenir.
4. Tüzel üyelerin yıllık aidatları asil üyelerin yıllık aidatlarının 4 katından az
olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
5. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok 30
(otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla deftere kaydedilir.
b. Asil Üyelik:
Dernek amaçlarını benimseyerek derneğe giren ve aidatını ödeyen Genel Kurulda
oy hakkına sahip üyeler derneğe Asil Üye olarak üye olurlar. Asil üyelerin aidatları
Genel Kurul toplantısında kararlaştırılır. Asil üye olabilmek için iki asil üye
tarafından tavsiye edilmek ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmek gerekir. Asil
üyeler emekli olduklarında, Yönetim Kuruluna talepte bulunduklarında, asil üye
aidatının 1/3 (üçte biri)’ni ödeyebilirler.
Dernek amaçlarını benimseyerek derneğe giren ve aidatını ödeyen kamu ve özel
kurum ve kuruluşları Tüzel Kişi olarak üye olabilirler. Tüzel Kişiler 5253 sayılı
Dernekler Kanununun 6. Maddesi uyarınca belirleyecekleri bir temsilci ile asil üye
olarak Genel Kurula katılma ve bir oy verme hakkına sahiptirler. Tüzel Kişi
olabilmek için iki asil üye tarafından tavsiye edilmek ve Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilmek gerekir. Tüzel üyeler bir kereliğine yıllık aidat miktarını giriş aidatı
olarak öder.
Üyeler, fen veya mühendislik dalında lisansüstü öğrenim görüyorlarsa öğrencilik
durumları sürdükçe asil üyelik aidatının 1/3 (üçte bir) kadarını öderler; öğrencilik
durumları sonlandığında Asil Üye aidatını tam olarak ödemeye başlarlar. Bu
durumdaki üyelerin öğrencilik durumlarını Yönetim Kuruluna belgelemeleri gerekir.
c. Onursal Üyelik:
Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlar ya da dernek amaçları
doğrultusunda üstün çaba gösterenler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ve
Genel Kurulun kabulü ile Onur Üyesi olarak seçilirler. Oy kullanma hakları yoktur.
Aidat ödemezler.
Dernek amaçlarını benimseyen, bu doğrultuda çalışmalar yapan kurum veya
kuruluşları Asosiye Üye olarak üye olabilirler. Asosiye üye olabilmek için Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilmek gerekir. Oy kullanma hakları yoktur. Aidat
ödemezler.
Dernek amaçlarını benimseyen, bu doğrultuda çalışmalar yapan, astronomiyle
profesyonel olarak ilgilenmeyen kişiler Amatör Üye olarak üye olabilirler. Amatör
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üye olabilmek için Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmek gerekir. Oy kullanma
hakları yoktur. Aidat ödemezler.
Madde 6.

Üyelikten Çıkma:
a. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
b. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır.
c. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7.

Üyelikten Çıkarılma:Aşağıdaki durumlardan birine uyan üyeler Yönetim Kurulu
kararıyla üyelikten çıkarılır:
a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
c. Toplamda 24 ay veya üzeri aidat borcu olmak.
d. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Bir üyenin üyelikten çıkarılması için Denetleme Kurulunun ya da en az beş üyenin
Yönetim Kuruluna başvurması gerekir. Bu başvuru ilk Genel Kurulda değerlendirilir.
Üyelikten çıkarılan kişinin Genel Kurulda kendini savunabilmesi sağlanır. Kararın
kalkması için Genel Kurulun 2/3 oyu gerekir.

Derneğin Organları
Madde 8.

Derneğin organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu

Madde 9.

Seçimle oluşan dernek organlarından olacak boşalmalar aldıkları oy sırasına göre
yedek üyelerce doldurulur.

Genel Kurul
Madde 10. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan Genel Kurul iki yılda bir Eylül ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek
gün, yer ve saatte toplanır. Yönetim Kurulunun ya da Denetim Kurulunun gerekli
gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden 1/5 (beşte biri)’nin yazılı isteği üzerine 30
(otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.
Madde 11. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp
karara bağlanır:
a. Dernek organlarının seçilmesi.
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme
Kurulunun ibrası.
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi.
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e. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
f. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin
incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
g. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
üye olarak katılması veya ayrılması.
h. Derneğin feshedilmesi.
i. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
j. İktisadi işletme kurulması.
Madde 12. Genel Kurulun Çağrı Usulü:Yönetim Kurulu 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 en az bir
gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek,
üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj
gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu
çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının
hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki
süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri 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,
yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan
fazla geri bırakılamaz.
Madde 13. Genel Kurulunun Toplantı Usulü:Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt
çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin
katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye
sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu toplam üye tam sayısının iki katından az
olamaz. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik
belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler
tarafından kontrol edilir.
Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak
toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit
edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde
Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere
bir başkan ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek
organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine
kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları
zorunludur.
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Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel
Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların
gündeme alınması zorunludur. Genel Kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır; üye
oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına
katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin
Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsiliyetini belgeleyerek
oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve
divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak
ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu
belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
Madde 14. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
a. Yönetim ve Denetim Kurul üyelikleri için seçimler kapalı oy açık sayım kuralına
göre yapılır. Diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamanın
yöntemine divan başkanı karar verir.
b. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük
değişikliği ve derneğin feshi kararları ise toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki)
çoğunluğuyla alınabilir.
c. Yönetim Kurulu seçimlerinde adaylar iki şekilde belirlenir: 1) Blok liste uygulaması,
2) bireysel başvuru. Hangi yöntemin uygulanacağına Genel Kurul karar verir.
Denetleme Kurulu seçimi bireysel aday başvurularıyla yapılır.
d. Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek, Denetleme Kurulu 3 (üç) asıl ve 3
(üç) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul sırasında bu kurulların toplam üye sayısı
kadar aday olmalıdır.
e. Bireysel başvuruda üyeler adaylıklarını Genel Kurula şahsen sunarlar. Üyeler,
Genel Kurulda bulunamayacakları durumlarda, adaylıklarını yazılı olarak divan
başkanlığına iletirler. Üyeler en fazla, organ asıl üye tam sayısı kadar üyeyi oy
kağıdına el yazısı ile yazarlar. Fazla sayıda ad yazılı oy kağıtları geçersiz sayılır.
Eşitlik halinde eşit oy alan üyeler arasında yeniden seçim yapılır. Oyların sayımı
sonucunda sıralamada en yüksek oy alandan başlayarak asıl ve yedek üyeler
saptanır.
f. Blok liste uygulamasında ise üyeler listelere oy verirler. En az iki listenin sunulması
gerekir. Oyların sayımı sonucunda en çok oyu alan liste Yönetim Kurulu olarak
belirlenir. İkinci liste yedek üye olarak yazılır.
g. Bir organın seçimi sonuçlanmadan diğerine geçilmez.
Madde 15. Genel Kurulda Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:Bütün üyelerin bir araya
gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda
yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde
karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yönetim Kurulu
Madde 16. Yönetim Kurulu üyeleri 2 (iki) yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu asıl üyeleri kendi
aralarında Dernek Başkanını, Dernek II. Başkanını, Dernek Genel Sekreterini ve
Dernek Saymanını seçerler.
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Madde 17. Yönetim Kurulu Toplantı Usulü:Başkanın çağrısı üzerine ve en az 3 (üç) asıl üye ile
toplanır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.
Madde 18. Yönetim Kurulunun Görevleri:
a. Dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek.
b. Faaliyetler için gerekli kurul ve komisyonları oluşturmak, çalışmalarını koordine
etmek.
c. Yeni üyelik başvurularını ve üyelik iptali isteklerini görüşmek ve karara bağlamak.
d. Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.
e. Hazırlanan yönergelerin işletilebilmesi için gerektiğinde ilgili taraflar arasında
protokol düzenlemek ve imzalamak.
f. Derneği temsil etmek ya da bu hususta Yönetim Kurulu üyelerinden bir ya da
birkaçına yetki vermek.

Denetleme Kurulu
Madde 19. Denetleme Kurulu üyeleri 2 (iki) yıl için seçilirler.
Madde 20. Denetleme Kurulu Görevleri:
a. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini denetler.
b. Derneğin, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak
tutulup tutulmadığını denetler.
c. Gerektiğinde üyelerin çıkarılması için Yönetim Kuruluna rapor verir.
d. Dernek tüzüğünde belirlenen esas ve usullere göre 6 (altı) ayda bir denetleme
yapar ve denetim sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel
Kurula sunar.

İç Denetim
Madde 21. Derneğin iç denetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel Kurul,
Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,
Denetleme Kurulunun yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediğini ve defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6
(altı) ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve
toplandığında Genel Kurula sunar.
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Komisyonlar
Madde 22. Yönetim Kurulu çalışmalarını etkin bir biçimde sürdürebilmek amacıyla çalışma
komisyonları kurabilir. Yayın Kurulu ya da Yayın Kurulları hariç olmak üzere görev
süreleri Yönetim Kurulunun görev süresiyle sınırlıdır. Komisyonlar çalışmalarından
Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
Madde 23. Dernek amaçları doğrultusunda çıkarılacak yayınlardan sorumlu Yayın Kurulu veya
Yayın Kurullarının her biri 7 (yedi) dernek üyesinden oluşturulur. Dernek Yönetim
Kurulundan en çok 2 (iki) kişi Yayın Kurulunun doğal üyesi olur ve Yönetim Kurulunun
görevi süresince görev alırlar. Yayın Kurulunun görev süresi 3 (üç) yıldır. Yayın
Kurulundan ayrılan üyelerin yerine gelecek üyeler Yayın Kurulu tarafından Yönetim
Kuruluna önerilir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 24. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a. Üye aidatları.
b. Her çeşit bağış ve yardımlar.
c. Yayın ve reklam gelirleri.
d. Diğer faaliyetlerinden sağlanan gelirler.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 25. Dernek, amaçlarıı gerçekleştirme ve faatliyetlerini yürütebilme gayesiyle, mal ve
hizmet alımı karşılığında, Genel Kurul kararı ile, kişi ve kurumlara borçlanabilir.
Borçlanma kararı Genel Kurul tarafından ve üçte iki çoğunlukla alınması gerekir.

Tüzük Değişikliği
Madde 26. Derneğin feshi için toplanacak Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte
ikisinin katılımıyla toplanır; 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.

Derneğin Feshi
Madde 27. Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona eren derneğin fesih (tasfiye)
işlemleri Dernekler Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılır. Fesih halinde derneğin
tüm mal ve nakdi varlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne geçer.

Sürüm: 2019-1.5

Sayfa 7

Türk Astronomi Derneği Tüzüğü

Hüküm Eksikliği
Madde 28. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkarılan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler
hakkındaki hükümleri uygulanır.

Derneğin Kurucuları
Madde 29. Dernek kurucuları aşağıda, soyadı sırasına göre verilmiştir:
Adı Soyadı
Zeki Aslan
Kamuran Avcıoğlu
Cemal Aydın
Nadir Doğan
Semanur Engin
Zeki Tüfekçioğlu
Nihal Yılmaz
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