EGİAD TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DERNEĞİN ADI:
DERNEĞİN ADI:
Madde 1- Derneğin adı EGE GENÇ Madde 1- Derneğin adı EGE GENÇ İŞ
İŞADAMLARI DERNEĞİ'dir. Dernek kısaca İNSANLARI DERNEĞİ'dir. Dernek kısaca
EGİAD olarak anılabilir.
EGİAD olarak anılabilir.
DERNEĞİN AMACI :
DERNEĞİN AMACI :
Madde 3Madde 3a) EGİAD, demokrasi ve insan hakları a) EGİAD, demokrasi ve insan hakları
evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve
evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve
düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk'ün
düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk'ün
çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık
çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine
olarak toplumsal yapının gelişmesine ve
sadık
olarak
toplumsal
yapının
demokratik sivil toplum ve laik hukuk
gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve
devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı
laik
hukuk
devleti
anlayışının
olur.
yerleşmesine yardımcı olur.
b) EGİAD, OECD Kurumsal Yönetim ve b) EGİAD, OECD Kurumsal Yönetim ve
Birleşmiş
Milletler Global
Compact
Birleşmiş Milletler Global Compact
İlkelerini kabul etmiştir ve üyelerinin
İlkelerini kabul etmiştir ve üyelerinin
madde 45'de belirtilen evrensel iş ahlakı
madde 45'de belirtilen evrensel iş ahlakı
ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette
ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette
bulunmalarını önerir.
bulunmalarını önerir.
c) EGİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve c) EGİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve
kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal
kurumsal alt yapısının yerleşmesini,
ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı
liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin
sıra, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik
yanı sıra, ülkenin doğal kaynaklarının
yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde
teknolojik yeniliklerle desteklenerek en
kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini
etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve
sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla
kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın
rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan
yaratılması yoluyla rekabet gücünün
politikaları destekler.
arttırılmasını hedef alan politikaları
d) EGİAD, açıklanan ilkeler temelinde
destekler.
Türkiye'de öncelikle Ege bölgesindeki genç d) EGİAD, açıklanan ilkeler temelinde
işadamlarını bir çatı altında toplayarak
Türkiye'de öncelikle Ege bölgesindeki
tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,
genç iş insanlarını bir çatı altında
mesleki konularda bilgi alışverişini
toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını
gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel
sağlamak, mesleki
konularda
bilgi
ve
resmi
kuruluşlarla
ilişkilerini
alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili
geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren
olduğu özel ve resmi kuruluşlarla
konularda
kamuoyunu
aydınlatıcı
ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet
çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve
alanına giren konularda kamuoyunu
Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik, kültürel
aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege
ve sosyal konularda fikirler ve projeler
Bölgesini ve Türkiye'yi ilgilendiren
üretmek, Ege Bölgesi’nde veya Türkiye’de
ekonomik, kültürel ve sosyal konularda
maddi manevi yardım ihtiyacı içerisinde
fikirler ve projeler üretmek, Ege
bulunan kişi ve kurumlara yasal mevzuata
Bölgesi’nde veya Türkiye’de maddi manevi
uygun çerçevede yardım faaliyetlerinde
yardım ihtiyacı içerisinde bulunan kişi ve
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bulunmak,
lobicilik
faaliyetlerinde
bulunmak, çeşitli konularda bilimsel
araştırmalar
yaptırtarak
kamuoyunu
aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde
yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla
işbirliklerini
geliştirmek
suretiyle
üyelerinin
ve
ülke
ekonomisinin
yararlanmasını amaçlar.

kurumlara
yasal
mevzuata
uygun
çerçevede
yardım
faaliyetlerinde
bulunmak,
lobicilik
faaliyetlerinde
bulunmak, çeşitli konularda bilimsel
araştırmalar
yaptırtarak
kamuoyunu
aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde
yurtiçi
ve
yurtdışındaki
benzer
kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek
suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin
yararlanmasını amaçlar.

DERNEĞİN TASFİYESİ :
Madde 43- Genel Kurulca fesih kararı
verildiginde, dernegin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son Yonetim Kurulu uyelerinden
oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere,
feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındıgı
veya kendiliginden sona erme halinin
kesinleştigi tarihten itibaren başlanır. Tasfiye
suresi içinde butun işlemlerde dernek adında
“Tasfiye Halinde Ege Genç İşadamları Dernegi”
ibaresi kullanılır.
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verildiginde, dernegin para, mal ve haklarının
tasfiyesi son Yonetim Kurulu uyelerinden
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veya kendiliginden sona erme halinin
kesinleştigi tarihten itibaren başlanır. Tasfiye
suresi içinde butun işlemlerde dernek adında
“Tasfiye Halinde Ege Genç İş İnsanları Dernegi”
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Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak
dernegin para, mal ve haklarının tasfiyesi
işlemlerini
baştan
sonuna
kadar
tamamlamakla gorevli ve yetkilidir. Bu kurul,
once dernegin hesaplarını inceler. İnceleme
esnasında dernege ait defterler, alındı
belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka
kayıtları ile diger belgelerinin tespiti yapılarak
varlık ve yukumlulukleri bir tutanaga baglanır.
Tasfiye
işlemeleri
sırasında
dernegin
alacaklılarına çagrıda bulunulur ve varsa
malları paraya çevrilerek alacaklılara odenir.
Dernegin alacaklı olması durumunda alacaklar
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve
borçların odenmesinden sonra kalan tum
para,
mal ve hakları, TÜRKİYE KİZİLAY
DERNEGİNE devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tum işlemler tasfiye
tutanagında gosterilir ve tasfiye işlemleri,
mulki idare amirliklerince haklı bir nedene
dayanılarak verilen ek sureler hariç uç ay
içinde tamamlanır.
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Dernegin para, mal ve haklarının tasfiye ve
intikal işlemlerinin tamamlanmasını muteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gun
içinde bir yazı ile dernek merkezinin
bulundugu yerin mulki idare amirligine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanagının da
eklenmesi zorunludur.

Dernegin para, mal ve haklarının tasfiye ve
intikal işlemlerinin tamamlanmasını muteakip
tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gun
içinde bir yazı ile dernek merkezinin
bulundugu yerin mulki idare amirligine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanagının da
eklenmesi zorunludur.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu
sıfatıyla son yonetim kurulu uyeleri
saklamakla gorevlidir. Bu gorev, bir yonetim
kurulu uyesine de verilebilir. Bu defter ve
belgelerin saklanma suresi beş yıldır.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu
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İŞBİRLİĞİ
Madde 47: Ege Genç İşadamları Derneği, aynı
amaç ve çalışma konuları doğrultusunda,
kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları
Dernekleri, Türk Genç İşadamları Yüksek
Kurulu, Türkiye Genç İşadamları Vakfı ile
işbirliğini özendirir ve gözetir. Türkiye Genç
İşadamları Vakfı’nın çalışmaları ile veya aynı
amaç ve çalışma konuları doğrultusunda
kurulmuş bulunan diğer İş Adamları
Dernekleri
tarafından
kurulacak
olan
federasyona üye olabilir, üye olarak
federasyonların
çalışmalarına
katılabilir.
Kurulacak olan federasyonun tüzüğünü
onaylayıp kabul edebilir.

İŞBİRLİĞİ
Madde 47:Ege Genç İş İnsanları Derneği, aynı
amaç ve çalışma konuları doğrultusunda,
kurulmuş ve kurulacak olan diğer tüm iş
insanları dernekleri, vakıfları, federasyonları
ve konfederasyonları ile işbirliğini özendirir
ve gözetir. Diğer İş İnsanları Dernekleri
tarafından kurulmuş veya kurulacak olan
federasyonlara üye olabilir, üye olarak
federasyonların
çalışmalarına
katılabilir.
Kurulacak olan federasyonun tüzüğünü
onaylayıp kabul edebilir.

İşbu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253
sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun'un
ilgili maddeleri uygulanır.
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