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BATI TRAKYA AZINLIĞI YÜKSEK TAHSİLLİLER DERNEĞİ 

ANATÜZÜĞÜ 

 

 

İSİM,KURULUŞ ve MERKEZ 

 

Madde 1 

 

Derneğin adı `Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği`, merkezi 

Gümülcine`dir. 

 

 

AMAÇ ve ARAÇLAR 

 

Madde 2 

 

a. Azınlığın bilimsel dinamiğini, entelektüel olanaklarını değerlendirmek. 

b. Azınlığın örf, adet , gelenek ve göreneklerini muhafaza etmek. 

c. Azınlığın kültürel,entelektüel,sosyal ilerlemesine katkıda bulunmak. 

d. Üyelerin birbirleriyle ve diğer azınlık mensuplarıyla, kişisel, eğitimsel, entelektüel  

ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak. 

e. Halklararasındaki ve özelliler Türk ve Yunan Halkları arasındaki dostluk, insani  

değerler, insani haklar , demokrasi ve özgürlük ideallerini geliştirmek ve savunmak. 

f. Dernek üyelerinin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak. 

 

Madde 3 

Dernek, 

 Konferanslar, seminerler, konserler, geziler tertipleyerek;  broşürler  

yayınlayarak  ve  genel  olarak eğitim ve kültür konularında toplantılar düzenleyerek,  

 Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği üyelerinin sorunlarını iletmek  

amacıyla ilgili makam ve kişilere raporlar, açıklamalar ve teklifler sunarak, 

 Aynı veya benzeri amaçlarla kurulmuş diğer tanınmış derneklerle işbirliği  

yaparak, 

 Genel olarak, Dernek Genel Kurulu tarafından onaylanacak her çeşit meşru  

yollara başvurarak, bir önceki maddede belirtilen amaçların yerine getirilmesini  

sağlayacaktır. 
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Madde 4 

Derneğin faaliyet süresi sonsuzdur. 

ÜYELER HAKKINDA 

Madde 5 

Derneğin büyümesinde müdavim, fahri ve aday üyeler bulunmaktadır. 

a)Aday üyelerin derneğe kaydı, yazılı dilekçe ve Yönetim Kurulu kararıyla 

gerçekleşmektedir. 

Azınlık mensubu olan yurtiçi ve yurtdışı yüksekokul ve fakültelerinde eğitimlerini 

sürdüren öğrenciler diplomalarını aldıklarında ve aşağıdaki şartları haiz oldukları 

takdirde derneğin  normal üyesi olmaktadırlar: 

b)Öğretim kurumlarından diploma almış ilkokullara tayin edilecek ilköğretim 

öğretmenleri haricinde, Azınlığa mensup, Batı Trakya`da sürekli veya geçici olarak 

ikamet eden, Yunan uyruğuna tabii, yurtiçi ve yurtdışı yüksekokul ve fakültelerinden 

mezun olan diploma sahipleri, iki normal üyenin teklifinin ardından yazılı dilekçe ve 

Yönetim Kurulu onayıyla müdavim üye olarak  Derneğe kayıtlarını yaptırabilirler. 

c)Batı Trakya`da sürekli veya geçici ikamet eden Azınlığa mensup kişiler, güzel 

sanatlara, eğitime, insan hakları savunuculuğuna katkıda bulunmuş iseler Genel kurul 

tarafından fahri üye adledilirler. 

 

 

 

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

Madde 6 

Tüm üyeler Derneğin Genel Kurul toplantılarına katılıp her çeşit konu 

hakkında konuşma hakkına sahiptirler. 

Tartışılan konular hakkında seçim hakkını, yalnızca aidat sorunu olmayan 

müdavim üyeler kullanabilir. Seçme ve seçilme hakkını sadece aidatını ödemiş 

veaidat sorunu olmayan müdavim üyeler kullanabilir. 

Derneğin müdavim ve aday üyelerinin, anatüzüğün uygulanmasının 

sağlanması yanında Derneğin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde çalışmaları 

gerekmektedir. Müdavim ve aday üyelerin, Genel Kurulun belirleyeceği aidat 

miktarını her ay ödemek yükümlülükleri vardır. 
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Kayıt için gerekli olan aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. 

 

ÜYELERİN KAYITLARININ SİLİNMESİ 

Madde 7 

Anatüzüğe, Genel Kurul kararlarına, anatüzüğün çıkarlarına aykırı davranan, 

ahlak kurallarına uymayan, insan onur ve kişiliğini zedeleyen davranışlarda bulunan 

üyeler hakkında müdavim üye tarafından yazılı ihbar yapıldığında, sözkonusu üyeler 

ilgili kuruma sevkedilir ve Genel Kurul kararıyla kayıtları silinir. 

Altı ay ve üzeri süreler için aylık aidatını yatırmayan veya yazılı dilekçeyle 

Dernekten kaydını sildirmek isteyenüyelerin kaydı Yönetim Kurulu kararıyla 

silinmektedir. 

Geçiktirilmiş aidatlar yatırıldığında Yönetim Kurulu kararıyla kayıt 

yenilemesi yapılır. 

 

                     DERNEĞİN ORGANLARI ve YÖNETİM 

                                                A.GENEL OLARAK 

                                                 Madde 8 

Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kuruludur. 

Madde 9 

 

 Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ünvanları fahridir, vermiş 

oldukları hizmet karşılığı ücret ödenmez. Derneğin yönetim ve denetimi ile ilgili 

olmayan istisnai durumlarda, yapılacak  işlem karşılığı Yönetim Kurulu finans 

sağlayabilir. 

DERNEĞİN TEMSİLCİLERİ 

Madde 10 

 Derneği kazai ve diğer ilişkilerinde Yönetim Kurulu temsil 

etmektedir.Yönetim kurulu temsil yetkisini aştığında Derneğe karşı sorumluluğu söz 

konusudur. 
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Yönetim kurulu, kazai diğer ilişkilerindeki temsiliyetlerde, veklet amacını açık 

şekilde belirtmek kastıyla vekaletname ile temsil yetkisini bahşedebilir. 

YÖNETİM KURULU 

Madde 11 

 Derneğin yönetimi, yedi (7)  müdavim üyeden oluşan Yöenetim Kuruluna 

devredilmektedir. Genel Kurul seçimleriyle belirlenmiş Yönetim Kurulu üyeleri ilk 

oturumda aralarında yapacakları seçimle Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısı, 

genel sekreter ve kasadarı seçmektedirler. Görev süresi 1 yıl olan Yönetim 

Kurulu`nun, görevi bir önceki yönetimden seçim tarihinden itibaren en geç 10 gün 

içerisinde devralması gerekmektedir. 

GENEL KURUL OTURUMU 

Madde 12 

 Yönetim kurulu ayda en az bir defa olağan toplantı yapar. İhtiyaç 

duyulduğunda ya da başkan veya Yönetim Kurulu`nun iki üyesinin yazılı dilekçesi 

veya iktisadi ya da denetimle ilgili konularda Denetleme Kurulu`nun talebi ile 

olağanüstü olarak toplanabilir. Yönetim Kurulu`nda yeterli çoğunluk 5 kişinin hazır 

bulunmasıyla sağlanmaktadır. 

 Kararlar toplantıda bulunan üyelerin oy çoğunluğu ile verilir. 

Oy eşitliği sağlandığında başkanın oyu iki oya eşittir. 

 

YÖNETİM KURULUNUN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Madde 13 

Yönetim Kurulu, 

a) Genel kurul, anatüzük ve kanunun derneklerle ilgili hükümlerine göre sorumlu 

şekilde derneği yönetir. 

b) Derneğin amaçlarını yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak için çalışır. 

c) Genel Kurula karşı sorumludur. 

d) Rapor ve bütçeyi hazılar. 

e) Çeşitli işlemlerin yapılması için, Dernek üyelerinden ya da dışarıdan atanacak 

kişiler tarafından sürekli ya da geçici görev yapacak kurulları oluşturur. 
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Oluşturulacak kurallara zorunlu olarak Yönetim Kurulu üyelerinden biri 

başkanlık eder. Başkanlık ede üyenin kuralların işlem ve ihmallerinde Yönetim 

Kuruluna hesap verme yükümlülüğü vardır. 

              YÖNETİM KURULU UYELERİNİN GÖREVLERİ 

                                               Madde 14 

a) Başkan Yönetim Kurulunu yönetir, dernekle ilgili tüm evrakları genel 

sekreterle birlikte, ödeme emirlerini de genel sekreter ve kasadar ile 

birlikte imzalar. Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı onun 

yokluğunda da genel sekreter vekalet eder. 

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında Genel Sekreter başkanla 

birlikte raportörlük görevini ifa eder, Derneğin arşivini tutmak ve 

korumakla yükümlüdür, yazışmalar yapar, Derneğin kitaplarını ve 

mührünü muhafaza eder. 

c) Kasadar, Derneğin kasası ile ilgili defterlerini,gelir gider faturalarını tutar, 

kopyalı makbuz ile tahsilat, ödeme emirleri ile ödeme yapar. Tanınmış 

herhangi bir bankaya dernek adına 10.000 drahminin üzerindeki 

meblağları yatırma yükümlülüğü vardır. Yönetim Kurulunun görev süresi 

bittiğinde ayrıntılı şekilde gelir gider raporunu sunar. 

 

      Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri tutar: 

1) Dernek kütüğü 

2) Genel Kurul toplantıları zabıt defteri 

3) Yönetim Kurulu toplantıları zabıt defteri 

4) Mal varlığı defteri 

5) Kasa defteri 

6) Muhasebe defteri 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA 

Madde 15 

 

a) İstifa dilekçesi sunulmasıyla, 

b) Mazeretsiz olarak üç defa Yönetim Kurulu toplantılarına katılmadığı takdırde, 
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c)Herhangi bir nedenden dolayı üye unvanını kaybettiği takdirde 

d)Milletvekili (Parlemento) seçimlerinde milletvekilliğine adaylığını koyduğu ya da  

milletvekili seçildiği takdirde milletvekilliği devam ettiği sürece, 

Yönetim Kurulundan ayrılan üyenin yerini, seçimlerde oy çokluğuyla seçilen bir  

sonraki sıradaki üye doldurur. 

 

DENETLEME KURULU 

Madde 16 

       Üç kişiden oluşan denetleme kurulunun görevi derneğin iktisadi faliyetlerinin 

denetimi ve Genel Kurula rapor sunmaktır. Denetleme Kurulunun görevi, Kasadar ve 

Yönetim Kurulunun işlemlerinin denetimini yapmak, yapılan işlemlerin kanuna, 

derneğin anatüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetlemektir. Belge 

ve defterlerin incelenmesi yanında gerek gördüğü takdirde, kasanın içeriğinide 

inceleyebilir. 

 

                                                 GENEL KURULLAR 

                                                            Madde 17  

     Genel Kurul Derneğin en üst organıdır. 

     Kanun ve Dernek anatüzüğüne göre, herhangi bir konuda inceleme, değerlendirme 

ve karar verme yetkisine sahiptir.Genel Kurul kararları üyeler ve Yönetim Kurulu 

açısından bağlayıcılık arzetmektedir. 

     Genel Kurul kararları toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile verilir. 

Davetiyede yazılı olmayan konu ile ilgili alınan kararlar batıldır. Genel Kurul 

toplantısına davetiye Başkan tarafından yapılır, Genel Sekreter imzalar ve onun itinası 

ile kararlaştırılan  Genel Kurul toplantısından beş gün önce üyelere gönderilir. 

 

                                        GENEL KURUL TOPLANTISI 

                                                           Madde 18 

     Her yıl iki defa olağan Genel Kurul toplantısı yapılmaktadır. İlk Genel Kurul 

toplantısı Ocak ayının ikinci yarısının ilk pazar günü toplanmaktadır. İkinci Genel 

Kurul toplantısı Eylül ayının ikinci pazar günü toplanmaktadır. Genel Kurul toplantı 

yeter sayısı, aidatını ödemiş müdavim üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla 

sağlanır. Aksi takdirde, toplantıda  bulunan üye sayısına bakılmadan bir sonraki Pazar 

gününe ertelenir. Genel Kurul, aidatını ödemiş müdavim Dernek üyelerinin altıda 

birinin yazılı dilekçesi ile ya da Yönetim Kurulu veye Denetleme Kurulunun ciddi 

gördüğü konularda dilekçe tarihinden itibaren 15 gün içinde olağanüstü toplanır. 
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     Ocak ayı Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı bir önceki yıl yapılan 

faaliyetlerle ilgili rapor sunar, kasa idaresinin bütçe ve raporu ile Denetleme 

Kurulunun idari denetiminin raporu okunur. 

     Ocak ayı Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu yeni 

başlayan yılın gelir gider bütçesi onaylanır. 

 

                                     YÖNETİM KURULU SEÇİMİ 

                                                         Madde 19 

     Ocak ayı Genel kurul toplantısında, üç kişilik encümen huzurunda Yönetim Kurulu 

ve üç kişiden oluşan Denetleme Kurulunun belirlenmesi için seçimler yapılır. 

     Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilme hakkı olanlar, Genel Kurul 

toplantısının yapıldığı gün başkana adaylıklarını sunarlar, bunu müteakiben başkan    

Genel Kurulda seçim başlamadan önce Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu için 

ayrı ayrı adayların isimlerini açıklar. 

     Aday olmadığı takdirde her seçmen serbest iradesine göre Yönetim Kurulu ve 

Denetleme Kuruluna uygun gördüğü kişileri seçer. Seçimi en çok oy alanlar kazanır, 

oy eşitliği olduğunda seçim kurulu çekilişle seçim yapar. 

     Seçimler gizlilik esasına göre yapılır, seçmenler Yönetim Kurulu için yedi, 

Denetlme Kurulu için ise en çok üç kişinin ismini işaretleyebilirler (birden fazla 

kişinin ismini işaretleme sistemi). Seçime itirazlar kanunun öngördüğü şekilde yapılır. 

 

                                    DERNEĞİN  KAYNAKLARI 

                                                     Madde 20 

    Derneğin olağan kaynakları, üyelerin kayıt aidatı ve aylık aidatlardan oluşmaktadır. 

    Olağandışı kaynaklar, Genel Kurul tarafından sağlanan olağandışı aidatlardır, 

anapara faizleri, bağışlar, miras ve kanuni olarak elde edilen her tür gelirdir. 

 

                                   ANATÜZÜK  DEĞİŞİKLİĞİ 

                                                  Madde 21 

     Anatüzüğün değiştirilmesi için aidatını ödemiş müdavim Dernek üyelerinin 

yarısının hazır bulunması ve dörtte üçünün (3/4) çoğunluğu gerekmektedir. 
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                                  DERNEĞİN DAĞILMASI 

                                                Madde 22 

    Dernek, Medeni Kanun veya aynı Kanunun giriş kısmındaki hükümlerle belirtilen 

nedenler gerçekleşmiş ise ya da on kişiden az kalmışsa dağılır. 

     Her halûkarda Derneğin dağılması için aidatını ödemiş müdavim dernek üyelerinin 

yarısının hazır bulunması ve dörtte üçünün (3/4) çoğunluğu gerekmektedir. 

     Derneğin dağılmasıyla, ekonomik durumunun tasfiyesi yapılır, kalan mal varlığı 

Gümülcine Müslüman yurdunun mülkiyetine geçer. 

 

                                             İÇTÜZÜK 

                                              Madde 23 

   Yönetim Kurulu, Dernek üyelerinin hak ve yükümlülüklerinin ayrıntılı olarak 

belirleneceği bir içtüzük hazırlamak zorundadır. İlgili içtüzük hazırlanıp 

onaylanıncaya kadar işbu anatüzüğün maddeleri geçerlidir. 

 

                                       GEÇİCİ HÜKÜM 

                                              Madde 24 

     İşbu anatüzüğün onayından sonra seçilecek Yönetim Kurulu ve Denetleme 

Kurulunun görev süreleri, yapılacak ilk Ocak ayı Genel Kurul toplantısında 

belirlenecek yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçilmesine kadar 

sürecektir. 

 

                                     NİHAİ HÜKÜMLER 

                                              Madde 25 

    Derneğin mührü daire şeklindedir, çevresinde isim, orta kısmında kuruluş yılı ile 

doğan güneş vardır. 

 

                                                Madde 26 

     İşbu Anatüzük ve yönetimin hazırlamak zorunlu olduğu içtüzükte Derneği 

ilgilendiren herhangi bir konu öngörülmemişse, Derneklerle ilgili özel kanunlarda, 

ilgili Medeni Kanun veya aynı kanunun giriş kısmındaki hükümlerde düzenleme 

vardır. 
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                                               Madde 27 

     İşbu anatüzükte belirsizlik varsa, Yönetim Kurulu çoğunlukla karar alarak bunu 

giderir. 

 

                                             Madde 28 

    Gümülcine`de bugün, İoanninon 45 adresinde bulunan büroda, 28 maddeden oluşan 

işbu anatüzüğü, aşağıda imzaları olan biz kurucu üyeler toplanarak, onayladık. 

                                                                 Gümülcine 05-08-1981 

    

 

      

KURUCU ÜYELER 

                  Adı-Soyadı                     Baba adı         İkametgah      Mesleği      İmza 

1. Mehmet BAĞDATLI          Ali Osman      Gümülcine       Doktor 

2. Mehmet MÜFTÜOĞLU      Mustafa          Gümülcine       Avukat 

3. Feruz BOYACI MEHMET  Mehmet          Gümülcine      İnşaat Müh. 

4. Adem BEKİROĞLU            Ahmet            Gümülcine      Avukat 

5. İbram ONSUNOĞLU          Ahmet             Gümülcine      Doktor 

6. Necati SUCUOĞLU            Mehmet           Gümülcine      Doktor 

7. Sadık AHMET                    Ahmet              Gümülcine      Doktor 

8. İsmail MOLLA                   Hüseyin           Gümülcine       Gazeteci 

9. Hikmet CEMİLOĞLU        Cemil               İskeçe              Doktor 

10. Hüseyin AĞA                      Mustafa           İskeçe              Avukat 

11. Orhan HACIİBRAM           Sabri                İskeçe              Avukat 

12. Nihat TEVFİKOĞLU         Tevfik             Gümülcine        Diş Doktoru 

13. Ali MUSA NURİ                Nuri                Gümülcine        Veteriner 

14. İbrahim ŞERİF                    Halil                Gümülcine       İlahiyatçı 

15. Ali BESİM                          Galip               Gümülcine       Dişdoktoru 

16. Muharrem DEVECİOĞLU MEHMET Vel. Gümülcine     Veteriner 

17. Nahit SADIK                      Halil                  Gümülcine     Kimyager 

18. Hasan KAŞIKÇIOĞLU     Hüseyin             Gümülcine      Avukat 

19. Hasan İMAMOĞLU          Ahmet               Gümülcine      Avukat 

20. Necati HASANOĞLU       Hasan                Gümülcine      Doktor 

21. Tevfik HÜSEYİNOĞLU   Hüseyin             İskeçe             Lise Öğretmeni 

22. Hamdi BIYIKLI                 Hüseyin             İskeçe             Lise Öğretmeni 

23. Yusuf İSMAİL                   Mehmet             Gümülcine      Lise Öğretmeni 

24. Necmi DELİOĞLU            Hüseyin             İskeçe             Lise Öğretmeni 

25. Hacı SALİH OĞLU           Salih                   İskeçe             Lise Öğretmeni 

26. Yüksel AHMETBEYOĞLU Ahmet             İskeçe             Lise Öğretmeni 

27. Recep ONBAŞI                 Nuri                    İskeçe             Lise Öğretmeni 

28. Ahmet HACIAHMET       İsmail                 Gümülcine      İnşaat Müh. 
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