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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 

Ana Tüzük Madde 19/1 Genel Tebliği 

 

Sayı: 1 

 

Madde 1- Kapsam ve Dayanak 

(1) İşbu Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Ana Tüzük Madde 19/1 

Genel Tebliği (“Tebliğ”), Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 

(“TUSAF”) Ana Tüzüğü’nün “Yönetim Kurulu’nun Görevleri” başlıklı 

19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (j) ve (o) bentleri uyarınca Ana 

Tüzük’te yer alan kural ve düzenlemeler kapsamında TUSAF’a ilişkin 

işlerin yürütülmesi ile buna dair şekil ve esasların belirlenmesi için 

TUSAF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olup 

aynı hükümler doğrultusunda tüm TUSAF çalışanları ve Üye Dernekler 

açısından bağlayıcı kurallar içermektedir. 

Madde 2- Etik Kurallar 

(1) Üye Dernekler, Delegeler ve Onursal Üyeler; ticari, mesleki, sektörel ve 

sosyal alanlarda etik kurallarına uymalı, bu kurallara uygun davranış ve 

hareket sergilemeye önem göstermeli, kamu yararını, kamu sağlığını 

tehlikeye atan davranışlardan kaçınmalıdır. 

(2) Bu doğrultuda etik kurallara uymakla yükümlü olan kişiler; sektörel 

faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek, mesleğe güveni 

zedeleyecek davranışlardan kaçınır, mevzuata ve genel kabul görmüş 

sosyal, kültüre ve ahlaki kurallara uyar, meslek itibarını 

zedeleyebilecek iş ve işlemlerden kaçınır, sonuçları haksız rekabete 

yol açabilecek eylemlerde bulunmaz ve halk sağlığını tehlikeye atacak 

faaliyetlere katılmaz. 

Madde 3- Genel Kurul 

(1) Yönetim Kurulu, Ana Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılacak üyelerin 

listesini düzenler. Üye Dernekler tarafından; Genel Kurul’a katılabilecek 

üye listeleri tamamlanmış mali yıl esasına göre tespit edildikten sonra 
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Üye Derneklere yapılan üyelikler, sonraki Genel Kurul’da dikkate alınır. 

Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihte delegelik sıfatı sona eren 

kişiler, delege listesinde adı bulunsa dahi Genel Kurul’a katılamaz. 

(2) Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelere ilişkin liste hazırlanıp 

kesinleştikten sonra delegelere ve Üye Dernekler’e birinci ve ikinci 

toplantı yeri, tarihi ve saati ile toplantı gündemi SMS, e-posta, gazete 

ilanı veya internet sayfası ilanı ile bildirilir. 

(3) Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin en az salt 

çoğunluğunun katılımıyla Genel Kurul toplanabilir. Ancak; tüzük 

değişikliği ve/veya TUSAF’ın feshinin toplantı gündeminde bulunduğu 

hâllerde Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegelerin en az üçte 

ikisinin katılımı aranır. 

(4) Delegelerin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, bizzat kullanılması 

gerekir. Genel Kurul, hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğunun aynı 

yöndeki oyuyla karar alır. Ancak tüzük değişikliği ve/veya TUSAF’ın 

feshi için alınacak kararlarda hazır bulunan delegelerin en az üçte 

ikisinin aynı yöndeki oyu aranır. 

(5) TUSAF Genel Kurulu’nda gündem maddelerinin gündem maddelerinin 

açık oy açık tasnif, organ seçimlerinin ise gizli oy açık tasnif yöntemi ile 

karara bağlanması asıl olup aksi yönde karar alınabilir. 

Madde 4- Yönetim Kurulu 

(1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un asıl üyeleri arasından üç yıl için gizli 

oyla seçilir.  

(2) Yönetim Kurulu seçimi için her bir Üye Dernek, Madde 4/3’te belirtilen 

şartlar altında bir (1) aday listesi hazırlar. Bu liste, listede yer alan 

kişiler tarafından imzalanarak Divan Heyeti’ne sunulur. 

(3) Yönetim Kurulu; her Üye Dernek’ten biri Üye Derneğin yönetim kurulu 

başkanı olmak üzere toplam iki (2) delege ile oluşturulan on altı (16) 

asil üye ve her Üye Dernek’ten iki (2) delege ile oluşturulan toplam on 

altı (16) yedek üyeden oluşur. Üye derneklerin işbu maddede belirtilen 

sayı ve şartta aday göstermemeleri hâlinde aday listesinde oluşacak 

boşluklar ise hazırdaki delegeler arasından Genel Kurul tarafından 

yapılacak seçimle doldurulur. 
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(4) Yönetim Kurulu'nun görev süresi içerisinde Üye Dernek sayısında 

meydana gelen değişiklik, asıl ve yedek üye sayısının değiştirilmesini 

gerektirirse Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sona erdiği tarihten 

sonraki ilk genel kurulda gerekli tüzük değişikliği önerisinin Yönetim 

Kurulu tarafından toplantı gündemine alınması zorunludur. 

(5) Yeni Yönetim Kurulu’nun Ana Tüzük’e uygun olarak seçilememesi 

durumunda mevcut Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu’nun seçiminin 

yapılabilmesi için en geç bir ay içerisinde Genel Kurul’un toplantıya 

çağrılması ve acil işlerin yerine getirilmesi ile sınırlı olarak göreve 

devam eder. 

(6) Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren yedi gün içinde görev 

dağılımı yaparak bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir sayman ve bir 

sekreter üye seçer. Seçim yapılıncaya dek Yönetim Kurulu’ndaki en 

yaşlı üye başkan ve sonra gelenler sırasıyla başkan yardımcıları, 

sayman ve sekreter olarak belirlenir. 

(7) Yönetim Kurulu, asil üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kural 

olarak toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu 

ile karar alır. Ancak; olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı, 

taşınmaz alımı, satımı, TUSAF lehine veya aleyhine ipotek tesisi, 

üyelik kabulü veya üyelikten çıkarma konularında asil üye sayısının salt 

çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar alınır. Yönetim Kurulu’nda 

yapılan oylamalarda eşitlik olması hâlinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın 

verdiği oy yönünde karar kabul edilmiş sayılır. Kararların geçerliliği 

yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. 

(8) Yönetim Kurulu Başkanı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin sona 

ermesi hâlinde Madde 7.9’da belirlenen yöntemle yedek üyelerden biri 

Yönetim Kurulu’na davet edilir, Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı 

yapılır ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri 

arasından seçilir. Yeni seçilen başkan, eski başkanın kalan görev 

süresini tamamlar. 

(9) Yönetim Kurulu üyesinin haklı mazereti olmaksızın üst üste üç kez 

toplantıya katılmaması hâli, üyeliğin düşmesine sebep olur. 

(10) Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde 

üyenin aday gösterildiği Üye Dernek tarafından yedek üye olarak 

gösterilen adaylardan biri, Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilir. Bu Üye 
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Derneğin yedek üyesinin bulunmaması hâlinde boşluk, Yönetim Kurulu 

tarafından diğer yedek üyeler arasından yapılacak seçimle doldurulur. 

Madde 5- Denetim Kurulu 

(1) Denetim Kurulu, Delegeler arasından üç asıl ve üç yedek üye olacak 

şekilde hazırlanan ve listedeki kişilerce imzalanarak Divan Heyetine 

sunulan listeler üzerinden Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilir. 

(2) Denetim Kurulu, asil üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aksi 

mevzuatta veya Ana Tüzük’te belirtilmediği sürece asil üye sayısının 

salt çoğunluğu ile karar alır. 

(3) Denetim Kurulu, asil üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar 

alır. 

Madde 6- Değişiklikler ve Yürürlük 

(1) İşbu Tebliğ, Ana Tüzük ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla 

Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yöntemle yine Yönetim 

Kurulu tarafından değiştirilebilir. Yönetim Kurulu, gerektiği hâllerde yeni 

düzenlemelerde bulunarak da Ana Tüzüğün uygulanmasına ilişkin usul 

ve esasları belirleyebilir. Aksi belirtilmediği sürece çelişkilerin varlığı 

hâlinde özel ve güncel düzenleme, öncelikli olarak uygulanır. 

(2) İşbu Tebliğ, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe 

girer ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 

 


