BURSA REKLAMCILAR DERNEĞİ TÜZUGU
i. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1. .
Derneğin adı “'BURSA REKLAMCILAR DERNEĞİ" din
Demeğin Merkezi Bursa'dır.
il. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE
SÜRDÜRÜLECEK y/ÇALIŞMA .KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET
ALANI:
' Madde 2.
a) Derneğin amacı:
Reklamcılar Derneği, günümüzde ekonominin ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarını
reklamcılık ve pazarlama haberleşmesinde karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen, kişilik itibariyle
ve ticari yönden saygın üyelerden oluşan., kar amacı taşımayan bir kuruluştur.
Bu dernek, şu amaç ve hedefleri gözetir:
aa) Her üyenin kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler
arasındaki bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak hazırlamak.
bb) Reklam standart ve uygulamalarını geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla iletişim
sektörünün bir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
cc) Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve metedolojilerin araştırma yapılmasın!
gerektirdiği durumlarda, inceleme ve tahlil çalışmalarım başlatmak.
b) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konulan ve Çalışma Biçimleri:
Mesleki uygulamalar:
ba)Ulusal ve uluslararası reklam ahlak yasaları ve uygulama esaslarına uyulmasını teşvik etmek;
bb) Reklamcılık ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer, konferans gibi çeşitli
çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında haberleşmeyi, bilgi alışverişini
ve elde edilen tecrübelerin amaçlar doğrultusunda ortak kullanılmasını sağlamak; uluslararası alanda
düzenlenen bu tür toplantılara katılmak;
bc) Gençlerin iletişim mesleğine ilgi duymalarına teşvik etmek;
bç) Reklam konusunda eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak,;
bd Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak.
Topluma ve tüketiciye karşı sorumluluklar:
be) Tüketiciye karşı daima sorumluluk duygusuyla davranmak, onları kendi yararları doğrultusunda
bilgilendirmek ve ilgilerini ayakta tutniak;gerektiğinde, eğer varsa, tüketiciyi koruma kurullarıyla
işbirliği yapmak;
bf) Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, eğer mümkün ise ve
pratik yararlar taşıyorsa, bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği yapılmasını sağlamak.
Hakem ve uzlaştırıcı olarak;
bg) Reklamcılık mesleğine itibarını kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir tutum tespit
etmek ve reklamcılığa karşı haksız hücumlarda ve kısıtlama eğilimleri ortaya çıktığında sözcülük
etmek;
bğ) Araştırma, uluslararası pazarlama prosedürü.ve kuralları ile yürürlükteki reklamcılık
uygulamaları gibi konularda tavsiyelerde bulunmak.
bh) Reklamveren, reklam ajansı ve reklam mecrası temsilcilerinin objektif ortamlarda buluşarak
ortak sorunlarını görüşebilecekleri bir sürekli forum kurmak.
Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde:
bı) Reklamcılığın rolü konusundaki görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli ve daireler
nezdinde etkili işbirliği ve irtibat önerileri sunmak;
bi) Reklamla ilgili vergilendirmeler. TRT reklam esasları, reklamların denetlenmesi ve bunun gibi

uzmanlık isteyen konularda devlet ve hükümet görevlileriyle her anlamda işbirliği ve irtibat önerileri
sunmak.
c)Derneğin Faaliyet Alanı;
Derneğin faaliyet alanı reklamcılık sektörüdür. Demek;
ca) Reklamcılıkla ilgili yerli ve yabancı yayınları izler.
cb) Reklamcılığı geliştirmek için dergi, kitap ve benzeri eserleri yayınlar, arşiv oluşturur, sergiler
düzeni
cç) Taşınmaz mal alabilir, üzerine yükümlülük koyabilir, gereksiniminden fazlasını satabilir, bağış
kabul
cç) Organların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eşylirülümti,
üyeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilip disiplinin sağlanması, çalışına planı ve bütçe ile
uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilebilmesi, gelirin toplanıp giderlerin
yapılmasında uygulanacak kurallar, sosyal yardımlar ve reklamcılığı ilgilendiren tüm konularda
Genel Kurul kararlarından geçmek şartıyla yönetmelik ve yönergeler hazırlar.
e.d) Reklamcılığın ülke ekonomisi içindeki öneminin, toplumsal işlevinin ve reklamcılık bilincinin
Türkiye çapında yerleştirip geliştirilmesi konusunda demeği; yasama ve yürütme organlarım
etkileyecek ve buralarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek yasal statüye
kavuşturmak için çalışır.
III. DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ: Madde 3.
Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, uyruk ve ikametgahları, aşağıda
gösterilmiştir
Adı ve Soyadı
Meslek veya
Uyruğu İkametgahı
Sanatı
Deniz Şimşek
Reklamcılık
T.C
Hat Cad. Göktaş3 Sit. Osmangazi - Bursa
Umut Ozan
Kayabaşı
Bülent Narınç

Reklamcılık

T.C

Reklamcılık

T.C

Hudavendigar Mh. Çeşme Sk. Bursa

Yeni Mh. Devrengeç Cd. Gençgün Apt. No. 17/10
Bursa
Müberrah Ak gün Reklamcılık
T.C
Siteler Mh. Anayapı Sit. B Blok D.2
Yıldırım/Bursa
Mükerrerrı
Reklamcılık
T.C
AkpınarMh. Yenievler Giineş Apt. No.9/A D:6
Köprticü
Osmangazi-Bursa
Haşan Hüseyin Reklamcılık
T.C
F.Çakmak Cd. Yüksel Gökdelen Apt.K:l No:32
Gürgen
Osmangazi-Bursa
Süha Ceran
Reklamcılık
T.C
Halitpaşa Mh.Stad arkası Oıkun Sıt.C Blok. K: 1
Mudanya- Bursa
IV. DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
ÜYE OLMA Madde 4.
Türkiye’de kurulu; herhangi bir reklamveren kuruluşa hisse devretmemiş ve herhangi bir medya ile
ortaklı ilişkisi olmayan; "Yaratıcı, müşteri ilişkileri ve medya bölümlerine sahip” tanı hizmet
ajanslarından ^n az 2 yıldır çalışmakta olan; başvuru anında çalıştığı ajansta hissedar olan; veya
ajans anonim şirket ise yönetim kurulu üyesi; limited şirket ise müdürler kurulu üyesi olan; veya
imza yetkisine sahip üst düzey yöneticisi olan; ve asıfmesleği reklatncU4i-«la«. dernek amaç ve
Uedefleri'n ''benimsendiğini ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak, bildiren, fiil
ehliyetine sahip, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hüküm

cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan, yahut kurulması yasaklanan dernekleri
kurmak veya idare etmek: suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, Dernek
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vereceği bir dilekçe ile üyeliğe müracaat eder. Yönetim Kurulu'nca
müracaat incelenip uygun görülürse üyeliği oy çokluğuyla kabul edilir.
Üyelik için yapılan başvurulan Yönetim Kurulu eıı geç otuz gün içinde karara bağlar. İlgiliye yazı
ile bildirilir.
Asıl üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptirler.
Yönetim Kurulu’nun yukarıda belirtilen oranlardaki olumlu kararlan ile reklamveren, reklam
mecrası ve üniversite mensuplanndaj?çalışma!arı reklamla ilişkili kişiler, reklamcılık mesleğinin
uygulamayı bırakan üyeler derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilirler. Derneğin gelişmesine
emeği geçmiş eski dernek Başkanlan'na. bu katkı ve başarıları Genel Kurul Karan ile “Onursal
Başkan “ Unvanı verilebilir.
^/ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 5.
Üyelikten çıkmak isteyenler, yazılı olarak yapacakları bildirimi Yönelim Kurulu'na vererek
dernekten çıkarlar. ÇIKARILMA
Madde 6.
a) Demeğin amaçlarına aykırı hareket eden, derneğin onuruyla bağdaşmayacak hareketlerde
bulunan, üst iiste üç mesleki toplantıya geçerli mazereti olmadan gelmeyen iiyeier Yönetim
Kurulu Karan ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
b) Her yıl belirlenen üyelik ödentisini ödemesi gereken tarihlerde ödemeyen üyeler Yönetim
Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
Madde 7.
Reklamcılık mesleğini uygulamayı bırakan üyenin üyeliği. Yönetim Kurulu Kararı ile son
bulur.
"V. DERNEĞİN ORGANLARI:
Madde 8.
Derneğin organları şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
a. Denetleme Kurulu
A) GENEL KURUL
Kuruluşu:
Madde 9.
Dernek Gene! Kurulu, asıl üyelerden oluşur. Olağan Toplantılar ve Çoğunluk.:
Madde 10.
Olağan Genel Kurul/iki yılda bir Eylül ayıjçinde Yönetim Kurulu’nuıı çağrısı üzerine Dernek
Merkezi’nde toplanır. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzügii’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı
bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş
gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik
posta ile bildirilmek 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 yedi günden az, 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, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre
yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.
Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarımın gerekli gördüğü hallerde yahut dernek
üyelerinin beşte üzerine olağanüstü toplanır.
şte breifk Viızılv istedi Vi e # A*
Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 12.
•Genel Kurula katılacak üyeler. Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları yanına imzalan
koyarak toplantı yerine girerler. Derneğe borçlu olanlar, Genel Kurul toplantısına katılamazlar.
Yetersayı sağlanmışsa dunım bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra
toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Toplantının
yönetimi Genel Kurul Başkam'na aittir. Toplantı tutanağı sekreter tarafından düzenlenip Kurul
Başkanlık Heyetince imzalanarak toplantı sonunda Yönetim Kurulu'na verilir.
Karar Almak İçin Gerekli Çoğunluk
Madde 13.
Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da kararlar bulunan üyelerin
çoğunluğu ile alınır. Onur Üyeleri’nin oy hakkı yoktur.
Tüziik Değişikliği:
Madde 14.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya üyelerden beşte birinin teklifi üzerine tüzüğü değiştirebilir.
Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak veya makul bir süre önce değişiklik
önerileri, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Tüzük değişikliği için genel kurul, üyelerin 2/3’nin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz: aııeak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından az olamaz ve her iki hakle de tüzük, toplantıya katılan üyelerin 2/3’nin
oylan ile değiştirilebilir.
Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 15.
,
Genel Kurul toplantısında, sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların
gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun Yetkileri:
Madde 16.
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ea görüşülüp karara bağlanır:
c) Dernek organlarının asıl üyeler arasından seçimi.
d) Demek tüzüğünün değiştirilmesi.

e) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının
aklanması.
c. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü.
d. Demeğe gerekli taşıt ve taşınmaz malların satın alınması veya bulunanların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
e. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için borçlanması hususunda karar alınması.
f. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak
katılması veya ayrılması
g. Derneğin feshi.

ı) Derneğe giriş ödentisi ile yıllık üye ödentisinin belirlenmesi.
i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yapılması.
idadde 17.
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim
Kurulları ile digi seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki i' amirliğine bildirilir.
e)
YÖNETİM KURULU Kuruluşu:
Madde 18.
Yönetim Kurulu beş asil ve hr-.s vedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyeler
arasından, iki yıl süre için gizli oyla seçilir. ~~
İş Bölümü:
Madde 19.
Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, Genel Kıırul toplantısından en geç Uç gün sonra toplanarak
aralarından bir Başkan, bir Asbaşkan. bir Genel Sekreter ve bir Sayman'ı salt çoğunlukla ve
gizli oyla seçerler.
Yönetim Kurulu'nun Görevleri:
Madde 20.
Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
h.
Demeğin amacını ve bu ara aç çerçevesi içindeki dilekleri gerçekleştirmek,
i.
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki
vermek,
j.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul' a sunmak,
k.
Mevzuatın ve Dernek Tüzüğü'nün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.
f)
DENETLEME KURULU Kuruluşu:
Madde 21.
Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek oltnak üzere Genel Kurul tarafından iki yıl için gizli oyla
seçilir.
Görevleri:

Madde 22.
Denetleme Kurulu, derneğin gelir ve gider defterini, makbuz ve ispatlayıcı evrak dosyalarını
dilediği zaman inceler ve yapılan giderlerin Yönetim Kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını
araştırarak vardığı sonuçları bir rapor ile Genel Kurul'a duyurur.
Derneğin İc Denetimi:
Madde 23.
Denetleme Kurulu, toplanarak derneğin defterleri, hesap ve işlemlerinin usulüne uygunluğunu,
Yönetim Kurulu ki Genel Kurul kararlarına ve mevzuata uygun olup olmadığını inceler,
denetler. Vardığı sonuçlan en geç altı ayda bir halinde Yönetim Kurulu'na, toplandığında
Genel Kuml'a sunar. Gerekliğinde Genel Kururu olağanüstü toplantıya çağ'ır.
g)
DERNEĞİN GELİRLERİ VE MALİ HÜKÜMLER:
GELİRLER Madde 24.
Derneğin gelirleri şunlardır:
l. Giriş Ödentisi: Demeğe ilk girişte bir kere için 500,00 YTL alınır.
m. Yıllık Üye Ödentisi: Asıl üyelerden, yıllık 200,00 YTL tutarında ödenti almır. e) Giriş
ödentisi ile yıllık üye ödentisi, tüzükte gerekli değişikliğin yapılması kaydıyla, iki yılda bir
Genel Kurul’ea yeniden belirlenir.
b. Diğer Gelirler:
(i) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil,
konser, spor, yarışma ve
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
- .......... — .... — (ii) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
—......... ........ (iii) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
toplanacak bağış ve yardımlar.
' ALINDI VE HARCAMA BELGELERİ:
Madde 25.
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.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri
ile yapılır. Ancak dernek. Gelir Vergisi Kanuııu’nıın 94’üncü maddesi kapsamında bulunan
ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenler.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
Ayni Yardım Teslim'Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Dernek alındı belgesi, gider makbuzu, ayni yardım teslim belgesi, ayni bağış alındı belgesi gibi
belgeleri yönetmelikteıbelirtildiği biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırır ve kullanır.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim
kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını
ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından Uç nüsha düzenlenerek, yönelim kurulu başkanınca
onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti demekler birimlerine verilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 2(5.
Dernek gerektiğinde iç piyasadan kısa ve uzun vadeli borçlanabilir. Borçlanma yetkisi Yönetim
Kurulunun talebi üzerine genel kumla aittir. Derneğin borçlanmasına ait kararlar, demek genel
kurulunca, dernek üye sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile alınır.
SORUMLULUK:
Madde 27.
Demeğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, derneğin varlıklarını korumak, ve verimli
kullanmakla yükümlüdür. Zorlayıc sebepler dışında bu yükümlülüklerini yerine getirmeye
gereken özeni göstermeyen Yönelim Kurulu üyeleri doğabilecek zararlardan müştereken
sorumludur. Zararın gideri mi nden sonra kusurlu üyeye geri kalanların başvurma hakkı
sâklıdır.
DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER:
Madde 28.
Dernek aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür
h) Karar Defteri
i) Üye Kayıt Defteri
j) Evrak Kayıt Defteri
k) Demirbaş Defteri
l) İşletme Hesabı Defteri
m) Alındı Belgesi Kayıt Defteri.
Bütün defterler, kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik
ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara
tasdiki yapılmaz.
n.
DERNEĞİN ŞUBESİ:
Madde 29.
Derneğin şubesi yoktur.
o.
DERNEĞİN FESHİ:
Madde 30.
Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için
Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıvn katılması şarttır. Bu
şekilde çoğunluk sağlanamazsa 11 ’inci Madde’nin 4. ve takip eden fıkraları uyarınca hareket
edilerek ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme
kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun fesih konusu
görüşülür. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin feshi beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından, bir yazı ile dernek merkezinin
bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.
Madde 31.
Derneğin feshine karar verilmesi halinde bütün inal varlığı, aynı alanda faaliyet gösteren başka
bir derneğe veya Türk Eğilim VaktVna devir ve teslim edilir. Bu konuda yetki genel kurula
aittir ve karar toplantıya katılan üyelerin 2/3 nin oyları ile alımı'
Madde 32.

Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde yasa hükümleri uygulanır.

