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ANTALYA
FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1..Derneğin adı “ANTALYA FOTOĞRAF ve SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ ” kısa adı “ ANFAD ” dır.
MADDE 2..Derneğin merkezi Antalya’dır.Başka yerde şubesi yoktur.
DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3..Derneğin amacı,fotoğraf ve sinema sanatları konusunda gerekli ön bilgilerin öğretilmesini,bu sanatların yaygınlaşmasını ve
gelişmesini sağlamak,fotoğraf ve sinema amatörleri arasında dayanışma ve güç birliği oluşturmak,bilgi ve becerilerin arttırılabileceği
ortamı hazırlamak,ulusal ve uluslar arası düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili Federasyon ve Konfederasyonlara kurucu olmak
ve/veya katılmak,ayrılmak,böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmak.
DERNEK ÇALIŞMALARI:
MADDE 4..Dernek aşağıdaki çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır:
a-Toplantı,söyleşi,kurs,gösteri,sergi,yarışma,geziler düzenlemek.
b-Dernek amacı doğrultusunda,yayınlar hazırlayarak,haber ve bilgi iletişimi sağlamak.
c-Türkiye’yi yurt dışında tanıtabilmek için,dernek çalışmalarını ve ürünlerini yurt dışında sergilemek.
d-Dernek üyelerinin bilgi birikimine katkıda bulunmak için,diğer ülkelerin kültür ve sanat çalışmalarının ülkemizde sergilenmesini
sağlamak.
e-Yukarıda sözü geçen dallarda çalışan kişi ve kuruluşları,maddi ve manevi olarak desteklemek.
f-Özel ve kamu kuruluşlarının konuya ilgi ve desteklerini sağlamak.
g-Bu konuda çalışanlara araç ve gereç bulma kolaylıkları sağlamak.
h-Ülkemizdeki kamu kuruluşlarının konu ile ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak.
ÜYELİĞİN KAZANILMASI:
MADDE 5..18 yaşını bitirmiş,medeni haklardan yararlanma olanağına sahip,tüzük hükümlerini kabullenmiş herkes aşağıdaki koşulları
taşıyorsa derneğe üye olabilir.
a-Derneğe üye olmak isteyen kişi,şeref ve haysiyetini zedeleyecek veya kamu haklarından yoksunluğu gerektirecek bir suç işlememiş
olmamak.
b-Derneği amacından saptırma ve bir siyasi partinin amaçlarına hizmet ettirme amacı taşımamak.
c-Derneğe,yönetim kurulunun belirleyeceği en az ödentiyi her ay yapmak.
d-Anayasa Mahkemesi üyesi ise Anayasa Mahkemesinden,Yargıtay üyesi ise Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulundan,Danıştay Üyesi ise
Danıştay Başkanlık Kurulundan,Sayıştay meslek mensubu,savcı veya yardımcısı ise Sayıştay Daireler kurulundan,Hakim ve Savcı ise
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulundan görüş,Adalet Bakanlığından izin almış olmak.
e-Dernekler Kanunu’nun 4.maddesinde belirtilen diğer kamu hizmeti görevleri için ilgili bulundukları bakanlıktan izin almak.
f-2908 sayılı kanunun 4. maddesinin 2.fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentlerinde gösterilenlerle,ortaokul ve ortaöğrenim öğrencileri ve diğer
kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişilerden olmamak.
g-2908 sayılı kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasının 4 numaralı bendinde gösterilen,belirtilen yasak süresini aşmış olmak.
h-Türk vatandaşı olmayanlar için yukarıdaki hükümler dışında Türkiye de ikamet etme hakkına da sahip olmak.
i-Fotoğraf sanatına yararlı olanlar, tanınmış fotoğraf ustaları ve profesyonel fotoğraf sanatçıları, derneğe destek ve yardımda bulunanlar
Yönetim Kurulunca onursal üyeliğe seçilir. Onursal üyeler isterlerse genel kurula katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
MADDE 6..Yukarıdaki koşulları taşıyan kişiler,üye kayıt formu doldurmak,başvuru ödentisini yatırmak koşuluyla ve iki üyenin tanıtımı ile
üyelik için başvurabilirler.
MADDE 7..Kesin üyelik,yönetim kurulunun üyelik kabul kararı tarihinde başlar.
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
MADDE 8..Üyelik aşağıdaki koşullarda sona erer.
a-İsteyen her üye vereceği bir dilekçe ile istediği zaman üyelikten ayrılabilir.Ancak,ayrıldıkları tarihe kadarki üyelik borçlarını ödemek
zorundadır.
b-Dernek tüzüğünün 5.maddesindeki hususlara sahip olmadığı sonradan anlaşılan ya da üye olduktan sonra bu hususlardan birine
uymayan veya üyelik ödentilerini iki ay ardı ardına ve geçerli bir nedeni olmaksızın ödemeyen üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararıyla
sona erer.
c-Dernekten çıkan ya da çıkartılan üyeler 2908 sayılı kanuna uyma koşuluyla üyelik için yeniden başvurabilir.
d-Dernekten çıkan ya da çıkartılanlara,dernek yönetim kurulu 15 gün içinde yazılı duyuruda bulunmak zorundadır.
e-Genel kurul duyurusundan sonra,üyeliğe kabul ya da üyelikten çıkartma işlemi yapılamaz.
f-Bir üyeyi dernekten çıkartmaya yönetim kurulu karar verir.Üye,çıkartma kararına genel kurulda itiraz edebilir.Genel kurul itirazını kabul
etmezse,yargı organlarına başvurabilir.
DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE 9..Derneğin organları şunlardır.
a-Genel kurul,
b-Yönetim kurulu,
c-Denetleme kurulu,
GENEL KURUL VE GÖREVLERİ:
MADDE 10..Genel kurul,toplantı koşulları,şekli,görev ve yetkileri şunlardır.
a-Aylık ödeme borcu olmayan üyelerden oluşan dernek genel kurulu,olağan olarak iki yılda bir ARALIK ayında toplanır.
b-Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü
toplanılır.
c-Genel kurula katılacak üyeler,en az 15 gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek toplantıya
çağırılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
d-Toplantının yapılacağı gün,saat ve yer ile gündem toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile
bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.
e-Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum,geri bırakma nedenleri de belirtilerek,ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan
verilerek duyurulur.”c” ve “d” fıkraları yeniden uygulanır.Genel kurul toplantısı,geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır
ve bir defadan fazla geri bırakılamaz.
f-Toplantı yeter sayısı,aylık ödeme borcu olmayan üyelerin yarısından bir fazladır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa,ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz.Ancak toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
g-Genel kurula katılacak üyeler,yönetim kurulunca düzenlenmiş listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.Çoğunluk
sağlanmışsa durum tutanakla saptanır.Toplantı,yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından
açılır.Toplantıyı yönetecek bir başkan ve iki yazman seçilir.Toplantının yönetimi Genel kurul başkanının görevidir.Yazmanlar genel kurul
tutanağını düzenler ve başkanla beraber imzalar.Tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
h-Genel kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür.Ancak,toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından
görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
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MADDE 11..Dernek organlarının seçimi,tüzük değiştirilmesi,yönetim ve denetim raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulunun
aklanması,yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı,taşınmaz ve taşınır malların alınması veya satılması
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,derneğin fotoğrafla ilgili ulusal ve uluslar arası federasyon ve konfederasyonlara kurucu
olması ve/veya  katılması veya ayrılması,derneğin bir federasyona üye olması halinde federasyon delege ve temsilcilerinin federasyon
tüzüğü doğrultusunda seçimini yapmak,bu delegelerin yasa,tüzük hükümleri,dernek ve federasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde
görevlerinden alınması,derneğin uluslararası çalışmalar yapması ve uluslararası kuruluşlarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine
getirilmesi genel kurulun görev ve yetkileridir.
MADDE 12..Genel kurulun kararları,katılanların en az yarıdan bir fazlası oyuyla alınır.Ancak tüzük değişikliği,federasyona katılma ve
ayrılma,derneğin feshi konularında,katılanların üçte iki çoğunluğu aranır.Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy,açık sayımla
yapılır.Genel kurul sonuçları bütün üyelere en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir.
MADDE 13..Dernek yetkili kurullarına seçilmek için aday olanların genel kurulda hazır bulunması gereklidir.Genel kurulda bulunmayan
veya aday olmayan kişinin aldığı oy geçersizdir.Her üye bir oy kullanabilir.Eşit olanlar arasında yeniden oylama yapılır.Eşitlik yine
bozulmazsa kura çekilir.
YÖNETİM KURULU:
MADDE 14..Yönetim kurulu,genel kurul tarafından seçilen 5 asil,5 yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan
yardımcısını,sekreter,yazman ve saymanı seçerek görev bölümü yapar.Görev süresi ,olağan olarak iki yıldır.Gerek görülürse olağanüstü
genel kurulda seçimler yenilenebilir.
Dernek başkanı seçilebilmek için en az altı aydır üye olmak ve genel kurulda bulunanların yarısından fazlasının oyunu almak
gereklidir.İkiden çok aday olur ve oylar bölünürse,ikinci tura en çok oy alan iki aday kalır.Eşitlik halinde oylama tekrarlanır.
MADDE 15..Yönetim kurulu en az  üç üye ile başkan veya başkan yardımcısı hazır bulunarak toplanır.Kararlar oy çokluğuyla alınır.Eşitlik
halinde başkanın oyu iki oy sayılır.Yedek üyeler de toplantılara katılabilir,oy hakları yoktur.Geçerli özrü olmadan yönetim kurulu
toplantılarına üst üste üç defa katılmayan yönetim kurulundan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek alınır.
MADDE 16..Derneğin temsili başkan veya yönetim kurulunun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.Yönetim kurulu,dernek
amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür,genel kurul kararlarını  uygular,çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula
sunar.Derneğin üyesi olduğu federasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür.Federasyon delegelerinin
federasyon toplantılarında yapacakları harcamaları dernek gelirlerinden ödenmesini sağlar.Federasyon delegelerinin yasa,dernek ve
federasyon tüzükleri ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranışları halinde görevden alınması ve yerine yedek delegelerin getirilmesini
uygular.
DENETLEME KURULU:
MADDE 17..Denetleme kurulu,genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.Denetleme kurulu,derneğin gelir ve
giderlerini yılda en az iki kere ve gerekli gördüğü durumlarda inceler,vardığı sonuçları yazılı olarak genel kurula sunar.
DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ:
MADDE 18..Derneğin gelirleri şunlardır.
a-Üye başvuru ödentisi:Başvuru ödentisi,yönetim kurulunun ilk toplantısında genel kurula kadarki süre için belirlenir.
b-Üyelik ödentisi:Her üye,derneğe genel kurulun belirleyeceği yıllık ödentiyi üçer aylık periyotlarda peşin olarak ödemekle yükümlüdür.
c-Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler.
d-Piyango ve eğlence gecesi gelirleri.
e-Bağış ve yardımlar.
MADDE 19..Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır.Bu belgede ödeme veya bağışta bulunanın adı,soyadı ve imzası bulunur.Maliye
Bakanlığı,yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa,dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini valiliğe
onaylatarak,bağış ve ödeme kabul edebilir.Resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz,bağış ve ödenti
toplayacak kişiler,dernek yönetim kurulunca karara bağlanıp valilik makamına tescil ettirilir.
MADDE 20..Dernek giderleri tüzük amaçlarına uygun olmalıdır.Giderler fatura,makbuz veya tutanak ile belgelenmelidir.
MADDE 21..Dernek başkanı,5.000.-TL.’na kadarki ödemeleri,yıllık toplamı 25.000.-TL.’nı geçmemek koşuluyla yönetim kurulu kararı
olmaksızın yapabilir.Ancak bu giderleri,yapılacak ilk toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunmakla yükümlüdür.5.000.-TL.üstündeki
giderler yönetim kurulu kararı ile yapılır.
MADDE 22..10.000.-TL ni aşan dernek parası,ulusal bankalardan birine yatırılır.Yönetim kurulu başkanı ve bir üyeyi ayrı,ayrı para
çekmek üzere yetkili kılar.
TUTULACAK DEFTERLER:
MADDE 23..Derneğin tutmakla yükümlü olduğu defterler şunlardır.
a-Yönetim kurulu karar defteri,
b-Üye kayıt defteri,
c-Demirbaş defteri,
d-Gelir gider defteri,
e-Bütçe kesin hesap bilanço defteri,
f-Gelen ve giden evrak kayıt defteri.
MADDE 24..Noterden onaylı ve numaralanmış defterlerden üye kayıt defteri,yönetim kurulu karar defteri  ve demirbaş eşya kayıt
defterini yazman üye,gelir ve gider defteri,bütçe ve kesin hesap defteri ve bilanço defterini sayman üye tutmakla yükümlüdür.
İÇ DENETİM:
MADDE 25..Derneğin iç denetimi,amaçların gerçekleştirilmesine hizmet edecek organların,yan kuruluşların ve görevlilerin yetki ve
sorumluluklarını düzenleyerek,üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek,üye ilişkilerini disipline ederek,çalışma programını
gerçekleştirerek,gelir ve giderleri kurallara bağlayarak ve genel kurul kararlarından geçirmek koşuluyla yönetmelik ve yönergeler
yayınlayarak sağlanır.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH:
MADDE 26..Tüzük, genel kurulca ve çoğunlukla değiştirilir.
MADDE 27..Derneğin fesih kararı genel kurula aittir.Fesih kararı için üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.Çoğunluk
sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağırılır.İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülebilir.Ancak bu kararı
alabilmek için toplantıda üyelerin üçte ikisinin feshi onaylaması gerekir.Derneğin feshi 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.
MADDE 28..Fesih halinde dernek mallarını nereye devredileceğine genel kurul karar verir.


