Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Derne i Tüzü ü
Derne in Ad ve Merkezi
Madde 1- Derne in Ad : “Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Derne i” olup k sa ad
“TARMAKB R” dir.
Derne in merkezi Ankara’d r.
Derne in ubesi yoktur.
Derne in Amac ve Bu Amac Gerçekle tirmek çin Dernekçe Sürdürülecek Çal ma
Konular ve Biçimleri le Faaliyet Alan
Madde 2- “Tar msal mekanizasyon ve enerji” konular nda sektörü temsil etmek ve bu
alanda çal malar yapmak, bu alanda çal an ki i ve kurulu lar aras ndaki ileti im ve i birli i
konular na katk sa lamak, Üyelerine ve tüm tar m alet ve makinalar imalatç lar na mesleki,
sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve desteklemek, pazar durumunda ve
ekonomik ko ullardaki de ikliklerde özel ve tüzel ki ilere kar Üyelerinin hakk savunmak,
Üyeleri ile i birli i yapt kurulu lar aras ndaki dayan may sa lamakt r.
Dernekçe Sürdürülecek Çal ma Konular ve Biçimleri ile Faaliyet Alan
1- Tar msal mekanizasyon ve enerji sektöründe üyelerine özel veya genel e itim ve
ara rmalar yapmak, yapt rmak veya te vik etmek,
2- Amac n gerçekle tirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yay nlar
temin etmek, dokümantasyon merkezi olu turmak,
3- Çal malar duyurmak için gazete, dergi, bro ür gibi yay nlar haz rlamak veya
haz rlatmak
4- Üye ve sektör tan
amac yla katalog ve bro ür haz rlamak veya haz rlatmak,
5- “Hakemli Dergi” niteli inde bilimsel bir yay n organ ç karmak,
6- Ara rma eseri, telif veya derleme mesleki kitaplar bast rmak,
7- Sektörün güncel gereksinmelerine göre süreli veya süresiz yay nlar yapmak,
8- Sahibi, organizatörü veya i birli i kurulu u olarak yer ald her türlü etkinlik ve yay n için
reklam almak, sponsor bulmak,
9- Üyelerine özel haber ve bilgilendirme bültenleri haz rlamak veya haz rlatmak,
10- Amac n gerçekle tirilmesi için her türlü teknik araç ve gereci, demirba ve k rtasiye
malzemelerini temin etmek,
11- Gerekli izinler al nmak art yla yard m toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve
yurt d ndan ba
kabul etmek,
12- Üyelerinin yararlanmalar ve bo zamanlar de erlendirebilmeleri için lokal açmak,
sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar tefri etmek,
13- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ta
r, ta nmaz mal sat n almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve ta nmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
14- Amac n gerçekle tirilmesi için gerek görülmesi durumunda vak f kurmak, federasyon
kurmak veya kurulu bir federasyona kat lmak, gerekli izin al narak derneklerin izinle
kurabilece i tesisleri kurmak,
15- Uluslararas faaliyette bulunmak, yurt d ndaki dernek, kurulu , ittifak veya platformlara
üye olmak ve bu kurulu larla proje baz nda ortak çal malar yapmak veya yard mla mak,
çok ortakl yurt d ve karma bütçe kaynakl projelerde yer almak
16- Derne in amac gerçekle tirmek üzere, kamu kurum ve kurulu lar ndan, benzer amaçl
derneklerden, federasyonlardan, i çi ve i veren sendikalar ndan, meslekî kurulu lardan,
tan m gruplar ndan direkt veya proje kapsam nda maddî yard m ve hibe destekler almak
ve ad geçen kurumlara maddî yard mda bulunmak,
17- Amac n gerçekle tirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 say Dernek ve Vak flar n
Kamu Kurum ve Kurulu lar ile li kilerine Dair Kanun hükümleri sakl kalmak üzere, kamu
kurum ve kurulu lar ile görev alanlar na giren konularda ortak projeler yürütmek, mevcut
projelere ortak olmak, projelerde i birli i kurulu u olarak yer almak
18- Yurt içindeki özel kurulu larla proje baz nda ortak çal malar yapmak, bu kurumlara proje
teklif etmek, yurt içi kaynakl projelerde yer almak,
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19- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve di er mal ve
hizmetlerle k sa vadeli kredi ihtiyaçlar kar lamak amac yla sand k kurmak,
20- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
21- Derne in amac ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, di er
derneklerle veya vak f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu lar yla ortak bir amac
gerçekle tirmek için plâtformlar olu turmak, olu turulan platformlara kat lmak
22- Üyelerinin ihtiyaç duydu u hammadde, malzeme ve ana mallar n tahsisini ve da
yapan kamu ve özel kurulu lar nezdinde üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak,
23- Üyelerinin mamul ve yar mamul üretimlerinin pazarlanmas nda kolayl k sa layacak iç ve
temaslar yapmak,
24- Üyelerinin ba ca sorun ve gereksinimlerini tespit etmek ve bunlara çözüm bulunmas için
kamu kurulu lar , te ekkül, müessese, di er meslek kurulu lar , platform, kurul ve benzeri
olu umlar nezdinde tam yetkili bir organ olarak faaliyette bulunmak,
25- Firmalar taraf ndan imal veya ithal edilen makinalar n ülke ko ullar na ve standartlara
uygunlu unu takip etmek, bu amaçla gerekli testleri yapt rmak ve ayr ca bu çal malarda
bulunan kurulu lar nezdinde üyelerin hak ve hukukunu korumak, bu konularda bilimsel ve
teknik ara rmalar yap lmas na yard mc olmak,
26- Yurt içi ve yurt d üniversite, yüksekokul ve di er ilgili kamu kurulu lar ve bu
kurulu lar n iktisadi ve ba kurulu lar ile ilgili mevzuat ve tüzük hükümleri çerçevesinde
birli i yapmak, bunlar n çal malar ndan yararlanmak,
27- Üniversite ö rencilerine kar kl veya kar ks z burs vermek, bu amaçla
organizasyonlar yapmak,
28- Kurulu lar n ortak ihtiyaç ve malzemelerinin temini, da
ve standartla mas için
gerekli ekil ve formülleri aramak ve uygulamak,
29- Bünyesinde olu turaca mühendislik ve mü avirlik bürosu veya ilgili bir kurulu arac
ile üyelerinin teknolojik geli me, proje ve fizibilite raporlar na olan gereksinimlerini
kar lamak, bu hizmeti sat n almak veya satmak, kurulu lar n lisans ve know-how
anla mas na yard mc olmak,
30- Üyelerine ülke genelinde ilgili mevzuat ve tüzük hükümleri çerçevesinde iç ve d
kaynaklardan finansman temini için gerekli koordinatörlü ü yapmak, gerekti inde
üyelerinin ortak menfaatleri için sahip oldu u ta nmazlar ipotek ve rehin etmek,
31- Üye ki i ve kurulu lar aras nda ortaya ç kan anla mazl klarda hakem rolünü yüklenmek,
bu amaçla hakem heyeti kurmak,
32- Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konular yla ilgili her türlü
ulusal ve uluslararas kongre, toplant , gezi, seminer, e itim, panel, konferans, festival,
fuar ve di er gösteriler düzenlemek, düzenletmek veya düzenlenmesine yard mc olmak,
bu organizasyonlarda i birli i kurulu u olarak yer almak, mevcut organizasyonlara destek
vermek,
33- Amaç ve hizmet konular gerçekle tirmek için gelir temin etmek amac yla ilgili mevzuat
ve tüzük hükümleri çerçevesinde iktisadi, ticari ve sanayi i letmeler, ortakl klar kurmak,
mevcutlar na ortak olmak ve i letmek, yerli veya yabanc birden fazla irketin hisse
senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlar veya di er hisse temsil eden veya vücut
bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrak almak satmak gelirlerini tahsil ve sarf
etmek. Elde edilen gelir ve karlar hiçbir ekilde üyeler aras nda payla
lamaz.
34- Üyelerine yard mc olan yan sanayi kurulu lar n sorunlar na yard mc olmak,
35- Dernek te kilat yap içinde organlarda görev alan personelin yurt içi ve yurt d
itimlerinin tamamlanmas sa lamak, bilgi ve ki isel geli imleri için her türlü e itim,
retim faaliyetlerini finanse etmek,
36- statistik, teknik veri vb bilgileri toplamak ve bunlar kapsayan yay nlar yapmak,
37- Üyelerini ve ara rmac lar te vik etmek için yar malar düzenlemek, ödüller vermek,
38- Amaç ve hizmet konular gerçekle tirmek için bünyesinde çal ma gruplar kurmak,
dan manl k hizmeti almak veya vermek,
39- Amaç ve hizmet konular gerçekle tirmek için web sitesi kurmak ve ya atmak,
40- Amaç ve hizmet konular gerçekle tirmek için gerekli di er çal malar yapmak.
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Üye Olma Hakk ve Üyelik lemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derne in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
do rultuda çal may kabul eden ve mevzuat n öngördü ü ko ullar ta yan a
daki
özelliklere haiz gerçek ve tüzel ki iler bu derne e üye olma hakk na sahiptir.
1- Tar m alet ve makinalar imalatç lar ,
2- Tar m makinalar ithalat ve ihracatç lar ,
Ancak, yabanc gerçek ki ilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerle me hakk na sahip
olmas da gerekir. Onursal üyelik için bu ko ul aranmaz.
Dernek ba kanl na yaz olarak yap lacak üyelik ba vurusu, dernek yönetim kurulunca
en çok otuz gün içinde üyeli e kabul veya iste in reddi eklinde karara ba lan r ve sonuç yaz yla
ba vuru sahibine bildirilir. Ba vurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Üyelik ba vurusunda bulunan ve ba vurusu kabul edilmi gerçek ve tüzel ki iler, bu tüzü ün 16.
maddesinde belirtilen Etik Kurallara uymay kabul ve taahhüt etmi say r.
Derne in as l üyeleri, derne in kurucular ile müracaatlar üzerine yönetim kurulunca
üyeli e kabul edilen ki ilerdir. Derne e maddi ve manevi bak mdan önemli destek sa lam
bulunanlar yönetim kurulu karar ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelerin Vazifeleri
MADDE 4- Üyeler, tüzükte çal ma konular n gerektirdi i i lemlerde derne i desteklerler
ve ortak menfaatlerin sa lanmas nda her hususta yard mc olurlar. Üyeler, tüzü e uymakla
sorumlu olup, derne in organlar nca ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine göre verece i kararlar
kabul etmek ve bu kararlar uygulamak zorundad rlar.
Üyelikten Ç kma
Madde 5- Her üye yaz olarak bildirmek kayd yla, dernekten ç kma hakk na sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ula
anda ç
i lemleri sonuçlanm say r.
Üyelikten ayr lma, üyenin derne e olan birikmi borçlar sona erdirmez.

12345-

Üyelikten Ç kar lma
Madde 6- Dernek üyeli inden ç kar lmay gerektiren haller.
Dernek tüzü üne ayk davran larda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaç nmak,
Yaz ikazlara ra men taahhütlü tebli in tebellü tarihinden itibaren üyelik aidat
birikmi borçlar alt ay içinde ödememek,
Dernek organlar nca verilen kararlara uymamak,
Üye olma artlar kaybetmi olmak.

ve

Yukar da say lan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar ile üyelikten
kar labilir. Dernekten ç kan veya ç kar lanlar, üye kay t defterinden silinir ve dernek
malvarl nda hak iddia edemez. Üyelikten ç kar lma, üyenin derne e olan birikmi borçlar
sona erdirmez.
Dernek Organlar
Madde 7- Derne in organlar a
1-Genel kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetim Kurulu
4-Etik Kurulu

da gösterilmi tir.
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Dernek Genel Kurulunun Kurulu

ekli, Toplanma Zaman ve Ça

ve Toplant

Usulü
Madde 8- Genel kurul, derne in en yetkili karar organ olup; derne e kay tl üyelerden
olu ur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda ola an,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü ü hallerde veya dernek üyelerinden
be te birinin yaz iste i üzerine otuz gün içinde ola anüstü toplan r.
Ola an genel kurul, 2 y lda bir, Nisan ay içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün,
yer ve saatte toplan r.
Genel kurul toplant ya yönetim kurulunca ça
r.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplant ya ça rmazsa; üyelerden birinin ba vurusu üzerine
sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplant ya ça rmakla görevlendirir.
Ça
Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzü üne göre genel kurula kat lma hakk bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel kurula kat lma hakk bulunan üyeler, en az onbe gün önceden, günü,
saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yaz ya da elektronik posta ile bildirilmek
suretiyle toplant ya ça
r. Bu ça da, ço unluk sa lanamamas sebebiyle toplant yap lamazsa,
ikinci toplant n hangi gün, saat ve yerde yap laca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant
aras ndaki süre yedi günden az, altm günden fazla olamaz.
Toplant , ço unluk sa lanamamas sebebinin d nda ba ka bir nedenle geri b rak rsa,
bu durum geri b rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant için yap lan ça usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplant n geri b rakma tarihinden itibaren en geç alt ay
içinde yap lmas zorunludur. Üyeler ikinci toplant ya, birinci f krada belirtilen esaslara göre
yeniden ça
r.
Genel kurul toplant bir defadan fazla geri b rak lamaz.
Toplant Usulü
Genel kurul, kat lma hakk bulunan üyelerin salt ço unlu unun, tüzük de ikli i ve
derne in feshi hallerinde ise üçte ikisinin kat
yla toplan r; ço unlu un sa lanamamas
sebebiyle toplant n ertelenmesi durumunda ikinci toplant da ço unluk aranmaz. Ancak, bu
toplant ya kat lan üye say , yönetim ve denetim kurullar üye tam say
n iki kat ndan az
olamaz.
Genel kurula kat lma hakk bulunan üyelerin listesi toplant yerinde haz r bulundurulur.
Toplant yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri
veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler taraf ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adlar kar
na imza koyarak toplant yerine girerler.
Toplant yeter say sa lanm sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant yönetim
kurulu ba kan veya görevlendirece i yönetim kurulu üyelerinden biri taraf ndan aç r. Toplant
yeter say sa lanamamas halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Aç tan sonra, toplant yönetmek üzere bir ba kan ve yeteri kadar ba kan vekili ile
yazman seçilerek divan heyeti olu turulur.
Dernek organlar n seçimi için yap lacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan
heyetine kimliklerini göstermeleri ve haz run listesindeki isimlerinin kar lar imzalamalar
zorunludur. Toplant n yönetimi ve güvenli inin sa lanmas divan ba kan na aittir.
Genel kurulda, yaln zca gündemde yer alan maddeler görü ülür. Ancak toplant da haz r
bulunan üyelerin onda biri taraf ndan görü ülmesi yaz olarak istenen konular n gündeme
al nmas zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakk vard r; üye oyunu ahsen kullanmak zorundad r.
Onursal üyeler genel kurul toplant lar na kat labilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel ki inin üye
olmas halinde, tüzel ki inin yönetim kurulu ba kan veya temsille görevlendirece i ki i oy
kullan r.
Toplant da görü ülen konular ve al nan kararlar bir tutana a yaz r ve divan ba kan ile
yazmanlar taraf ndan birlikte imzalan r. Toplant sonunda, tutanak ve di er belgeler yönetim
kurulu ba kan na teslim edilir. Yönetim kurulu ba kan bu belgelerin korunmas ndan ve yeni
seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
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Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ekilleri
Madde 9- Genel kurulda, aksine karar al nmam sa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin
seçimleri gizli oylama ile di er konulardaki kararlar ise aç k olarak oylan r. Gizli oylar, toplant
ba kan taraf ndan mühürlenmi kâ tlar n veya oy pusulalar n üyeler taraf ndan gere i
yap ld ktan sonra içi bo bir kaba at lmas ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aç k
dökümü yap larak belirlenen oylard r.
Aç k oylamada, genel kurul ba kan n belirtece i yöntem uygulan r.
Genel kurul kararlar , toplant ya kat lan üyelerin salt ço unlu uyla al r. u kadar ki, tüzük
de ikli i ve derne in feshi kararlar , ancak toplant ya kat lan üyelerin üçte iki ço unlu uyla
al nabilir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10- A
da yaz hususlar genel kurulca görü ülüp karara ba lan r.
1- Dernek organlar n seçilmesi,
2- Dernek tüzü ünün de tirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurullar raporlar n görü ülmesi ve yönetim kurulunun ibras ,
4- Yönetim kurulunca haz rlanan bütçenin görü ülüp aynen veya de tirilerek kabul
edilmesi,
5- Derne in di er organlar n denetlenmesi ve gerek görüldü ünde hakl sebeplerle onlar n
görevden al nmas ,
6- Üyeli in reddi veya üyelikten ç karma hakk nda verilen yönetim kurulu kararlar na kar
yap lan itirazlar n incelenmesi ve karara ba lanmas ,
7- Dernek için gerekli olan ta nmaz mallar n sat n al nmas veya mevcut ta nmaz mallar n
sat lmas hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Yönetim kurulunca dernek çal malar ile ilgili olarak haz rlanacak yönetmelikleri inceleyip
aynen veya de tirilerek onaylanmas ,
9- Dernek yönetim ve denetim kurullar n kamu görevlisi olmayan ba kan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlar n tespit edilmesi,
10- Derne in federasyona kat lmas ve ayr lmas n kararla
lmas ,
11- Derne in uluslararas faaliyette bulunmas , yurt d ndaki dernek ve kurulu lara üye
olarak kat lmas veya ayr lmas ,
12- Derne in vak f kurmas ,
13- Derne in fesih edilmesi,
14- Yönetim kurulunun di er önerilerinin incelenip karara ba lanmas ,
15- Derne in en yetkili organ olarak derne in di er bir organ na verilmemi olan i lerin
görülmesi ve yetkilerin kullan lmas ,
16- Mevzuatta genel kurulca yap lmas belirtilen di er görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim Kurulunun Te kili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Yönetim Kurulu onüç as l ve onüç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplant nda bir kararla görev bölü ümü yaparak ba kan,
ba kan vekili, sekreter ve sayman üye’yi belirler. Yönetim Kurulu Üyeleri aras ndan herhangi bir
konuda bir çal ma komitesi olu turulabilir. Çal ma komitesi, Yönetim Kurulu taraf ndan verilen
görevler konusunda yapt çal malar Yönetim Kurulu Ba kan na sunar. Çal ma komitesinin
yap ve çal ma usül ve esaslar Yönetim Kurulu Ba kan belirler.
Üst üste iki kereden fazla ba kan olunamaz.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi art yla her zaman toplant ya ça labilir. Üye
tamsay
n yar ndan bir fazlas n haz r bulunmas ile toplan r. Kararlar, toplant ya kat lan üye
tam say
n salt ço unlu u ile al r.
Yönetim kurulu as l üyeli inde istifa veya ba ka sebeplerden dolay bo alma oldu u
takdirde genel kurulda ald oy çoklu u s ras na göre yedek üyelerin göreve ça lmas
mecburidir.
Mücbir sebepler hariç, yaz özürsüz ve Yönetim Kurulu Ba kan ’ndan izinsiz olarak üç
toplant ya kat lmayan as l üyenin üyeli i dü er, yerine yedek üye ça
r.
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Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu a
daki hususlar yerine getirir.
1- Derne i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü ki iye
yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplar na ili kin i lemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
haz rlayarak genel kurula sunmak,
3- Derne in çal malar ile ilgili yönetmelikleri haz rlayarak genel kurul onay na sunmak,
4- Genel kurulun verdi i yetki ile ta nmaz mal sat n almak, derne e ait ta
r ve ta nmaz
mallar satmak, bina veya tesis in a ettirmek, kira sözle mesi yapmak, dernek lehine
rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik aç lmas sa lamak,
6- Genel kurulda al nan kararlar uygulamak,
7- Her faaliyet y sonunda derne in i letme hesab tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile
yönetim kurulu çal malar aç klayan raporunu düzenlemek, topland nda genel kurula
sunmak,
8- Bütçenin uygulanmas sa lamak,
9- Derne e üye al nmas veya üyelikten ç kar lma hususlar nda karar vermek,
10- Derne in amac gerçekle tirmek için yetkisi dâhilinde her çe it karar almak ve
uygulamak,
11- Mevzuat n kendisine verdi i di er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12- Dernek Genel Sekreterini tayin etmek.
Dernek Ba kan ve Ba kan Vekili
Madde 12- Dernek Ba kan Yönetim Kurulu taraf ndan gizli oyla seçilir. Yönetim
Kurulunun Ba kan seçmek için yapaca ilk toplant ya en ya üye ba kanl k eder.
lk toplant da öncelikli olarak Dernek Ba kan seçimi yap r. Ba kan olmak için Yönetim
Kurulu üye tam say
n salt ço unlu unu almak gerekir. Adaylardan hiçbiri salt ço unlu u
sa layamazsa, ikinci turda en çok oyu alm iki aday aras nda seçim tekrarlan r. Salt ço unluk
yine sa lanamam ise sa lan ncaya kadar turlara aral ks z devam edilir.
Dernek Ba kan Derne in ba
r. Bu s fatla derne in tümünü temsil eder. Tüzü ün
uygulanmas , dernek organlar n düzenli ve uyumlu çal mas gözetir. Bu amaçlarla dernek
tüzü ün ilgili maddelerinde belirtilen artlar çerçevesinde Yönetim Kurulunu toplant ya ça rmak,
Yönetim Kurulu kararlar üyelere duyurmak, atanacak Genel Sekreteri Yönetim Kuruluna teklif
etmek, Genel Sekreterin teklifi üzerine büro görevlilerini atamak ve/veya görevlerine son vermek,
ülkelere dernek temsilcisi göndermek, d ülkeden gelen temsilcileri kabul etmek, Denetleme
Kuruluna inceleme, ara rma ve denetleme yapt rmakt r.
Dernek Ba kan Vekilinin Görevleri:
Dernek Ba kan n hastal k ve yurt d na ç kma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden
ayr lmas hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya ba ka bir sebeple Ba kanl k
Makam n bo almas halinde de seçilinceye kadar, Dernek Ba kanl na vekillik etmek ve
ba kana ait yetkileri kullanmakt r.
Madde 13- Genel Sekreter
Derne in faaliyetlerini tedvir etmek, al nan kararlar tatbik etmek üzere, Yönetim Kurulu
taraf ndan dernek içerisinde veya sanayide uzun y llara dayanan yöneticilik tecrübesi olan bir
Genel Sekreter atan r.
Genel Sekreterin Görevleri:
1- Derne in te kilat ndaki teknik bürolar, temsilcilikler ve büro memurlar n çal malar ndan
do rudan sorumluluk ta mak,
2- Yönetim Kurulu taraf ndan al nan karar gere i olu turulacak çal ma gruplar ve faaliyetler
için ihtiyaç duyulan geçici personelin istihdam sa lamak,
3- Derne i borç alt na sokacak her türlü yaz may ba kan veya ba kan vekili ile mü terek
imzalamak, derne i ilzam etmeyen günlük yaz lar tek ba na imzalamak,
4- Genel Kurul karar yla belirlenen ve gerekti inde ayn kurulca artt lan miktar üzerinden
her türlü harcamay yaparak Yönetim Kurulu toplant nda onaya sunmak,
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5- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplant lar ile ilgili her türlü davetiye, gündem, tutanak ve
gerekli sair evrak n haz rlanmas ve zaman nda ilgililere ula
lmas sa lamak,
yaz malar n kayd tutturmak, saklanmas temin etmek,
6- Derne in gerek kamu kurulu lar gerekse ulusal ve uluslararas benzer amaçl
kurulu larla yapt i birli i ve anla malarda, Yönetim Kurulu kararlar çerçevesinde
koordinatörlük yapmak veya bu i için bir üçüncü ki iye yetki vermek,
7- Derne in y ll k gelir-gider bütçesi tasla
Genel Kurula sunulmak üzere haz rlamak,
haz rlatmak ve Yönetim Kurulunun tasvibine sunmak,
8- Kendisine ba personelin çal malar n verimini artt racak tedbirleri almak, gerekti inde
Yönetim Kurulu karar olmaks n yurt içinde görevlendirmek,
9- Yönetim kurulunca verilen di er görevleri yapmak,
10- Genel Sekreterin geçici olarak görevinden ayr lmas halinde görevine dönmesine kadar
veya ba ka bir sebeple makam n bo almas halinde de seçilinceye kadar büro
mü avirleri Genel Sekreterli e vekâlet eder ve genel sekretere ait yetkileri kullan r.
Bürolar
Madde 14- Tüzü ün ve Genel Kurulun verdi i görevleri etkin ekilde yerine getirebilmek
için, Genel Sekretere kar sorumlu, bürolar olu turulur. Her büro tan
içinde sorumlu bir
mü avir büro lideri olarak görev yapar.
Bu bürolar a
daki bölümle me içinde çal rlar.
1- Mevzuat ve Teknik Hizmetler Bürosu,
2- statistik ve Pazar Ara rmas Bürosu,
3- D li kiler ve Enformasyon Bürosu,
4- Finansman, Genel ler ve nsan Kaynaklar Bürosu.
Bürolar n say , faaliyetleri Yönetim Kurulu karar ile artt labilir, azalt labilir,
birle tirilebilir. Büro sorumlular n görevlendirilmesi ve görev tan mlar Genel Sekreterin teklifi ve
Yönetim Kurulu Ba kan n onay ile gerçekle tirilir.
Denetim Kurulunun Te kili, Görev ve Yetkileri
Madde 15- Denetim Kurulu, üç as l ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu as l üyeli inde istifa veya ba ka sebeplerden dolay bo alma oldu u
takdirde genel kurulda ald oy çoklu u s ras na göre yedek üyelerin göreve ça lmas
mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derne in, tüzü ünde gösterilen amaç ve amac n gerçekle tirilmesi için
sürdürülece i belirtilen çal ma konular do rultusunda faaliyet gösterip göstermedi ini, defter,
hesap ve kay tlar n mevzuata ve dernek tüzü üne uygun olarak tutulup tutulmad
, dernek
tüzü ünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir y geçmeyen aral klarla denetler ve denetim
sonuçlar bir rapor halinde yönetim kuruluna ve topland nda genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerekti inde genel kurulu toplant ya ça r.
Etik Kurulu
Madde:16- Etik Kurulu 5 as l ve 5 yedek üye olarak Üyeler taraf ndan önerilen adaylar
aras ndan Genel Kurulca seçilir.
Etik Kurulunun Te kili, Görev ve Yetkileri
Etik Kurulu, seçimden sonraki ilk toplant nda bir kararla görev bölü ümü yaparak
ba kan ve sekreter üye’yi belirler. Dernek amaç ve faaliyetleri kapsam nda a
da belirtilen etik
kurallar n uygulanmas yönünde çal malar yapar ve ilgili anla mazl klarda hakemlik görevi
üstlenir. Üye tamsay
n yar ndan bir fazlas n haz r bulunmas ile toplan r. Kararlar,
toplant ya kat lan üye tam say
n salt ço unlu u ile al r.
Çal ma Yöntemi
1- Yönetim Kurulu uygunsuzlu un belirlenmesi, bildirilmesi veya ilgili taraflardan birinin
ba vuruda bulunmas halinde Yönetim Kurulu Ba kan , Etik Kurulunu yaz olarak göreve
ça r.
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2- Etik Kurulu ilgili taraflara dan arak, 30 gün içinde belirlenecek bir günde taraflarla toplant
düzenler.
3- Toplant da taraflar ilgili evraklar ve di er görü lerini Etik Kuruluna sunar ve tutanak ile
imza alt na al rlar.
4- Etik Kurulu 1 hafta içinde karar yaz olarak Yönetim Kuruluna ve ilgili taraflara iletir.
Son karar Etik Kurulunundur ve üyeler/taraflar bunu pe inen kabul ederler.
Etik Kurul Kararlar
Etik kurulu kararlar a
da belirtilen kararlar n birinden veya birkaç ndan olu abilir. Etik
Kurul’un karar na uymayan üye için nihai karar (Üyeli in devam veya sona erdirilmesi) Yönetim
Kurulu verir.
1- Yaz ihtar/ uyar ,
2- K nama verilmesi,
3- Mamül/ hizmet ile ilgili ay n giderilmesinin talep edilmesi,
4- Mamulün de imi/iadesinin talep edilmesi,
5- Hatal ba vurularda gerekçeli karar n taraflara iletilerek taraflara te ekkür edilmesi,
Etik Kurallar
1- Genel Mesleki Yükümlülükler
a. Mesle iyle ilgili her türlü davran , çal ma ve ili kilerinde en yüksek ahlaki de erler ile
hareket eder ve sorumluluk üstlenir.
b. ç pazar ve ihracatta ulusal ve uluslararas geçerli mevzuat (yasa, yönetmelik, tebli ,
kural, standartlar, vb.) ö renir, izler, onlara uyar.
c. Sahip oldu u mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, pazar ülke bilgilerini ki isel ve kurumsal
karlara zarar vermeksizin payla r.
d. Bireylere ve kurumlara ait ve ilgili özel bilgilerin gizlili ine ve korunmas na özen gösterir.
e. Yasalarla ve özel anla malarla ba oldu u yükümlülüklere, sözle melere ve taahhütlere
uyar.
f. Mamullerinin ay pl oldu undan veya gayriahlâkî i lere bula
ndan ku ku duydu u ki i
ve kurumlarla i birli ine girmez.
g. Fikri mülkiyet haklar na sayg davran r ve ilgili mevzuata uyar.
h. stihdam yaratmada, i çi sa
ve i güvenli inde ilgili mevzuatlara uyar.
i. Ulusal veya uluslararas bir standart belgesine, performans veya tar m tekni ine yönelik
uygunlu u belgeleyen test raporlar na ve belgelere sahip olunmas halinde bu rapor ve
belgelere uygun üretim yapar.
2a.
b.
c.

Toplumsal Yükümlülükler
Kendi ç karlar ve mü terisinin ç kar , hiçbir zaman toplum ç kar n üstünde görmez.
Kamuya yap lan aç klamalarda yans z ve dürüst olur.
Toplumun tar m makinalar , ilgili teknolojiler ve bunlar n uygulamas ve uygulamalar n
sonuçlar hakk nda bilgilendirilmesine ve toplumda tar m makinalar n önemi ile ilgili
gerekli bilincin olu mas na, geli mesine ve güncellenmesine katk da bulunur.

3- Ürün ve Hizmetle lgili Yükümlülükler
a. Tar m makinalar n imalat nda ön haz rl k, imalat, montaj, e itim ve sonras nda sa lanan
sat sonras hizmetleri süreçlerinde en yüksek niteli e, verime ve etkinli e ula lmas için
çal r.
b. Tar m makinalar n özelliklerinin ve gerek duyulan teknolojik gereksinimlerinin, kullan
ve di er etkilenebilecek taraflar n ihtiyaçlar n do ru ve tam olarak belirlenmesini sa lar.
c. Makina imalat sürecinde ürün geli tirme ve üretim a amalar nda yap lan gözden geçirme,
denetim ve testleri de dikkate al r ve yap davran r.
d. Üretti i makinalar n insan, canl ve çevre aç ndan güvenli olmas sa lar.
4- Meslekta lar ve Arkada lar yla lgili Yükümlülükler
a. Meslekta lar n ve i arkada lar n mesleki geli melerine yard mc olur ve Sektör Etik
Kurallar ’na uymalar için özendirir ve destek verir.
b. Meslekta lar n ve i arkada lar n görü , kayg ve ikâyetlerine ilgisiz kalmaz.
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c. Meslek ya am nda ilerlemek için hiçbir zaman meslekta lar gerçek olmayan nedenlerle
ele tirmek, suçlamak yolunu seçerek gayriahlâkî davranmaz.
d. Meslekta lar n çal ma ve çabalar sonucu ortaya ç kan ürün ve fikir eserlerine kar
gereken sayg , önem ve dikkati gösterir. Sahibinden izin almadan ve kaynak belirtmeden
kullanmaz.
e. Meslekta lar n çal malar , ki isel ç karlar için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve
geli tirmez. Sahibinden izin alarak yapt çal malarda kayna
mutlaka belirtir.
f. Henüz patent ve kopyalama hakk yla ilgili yasal bir hak al nmam olsa bile, akademik ve
mesleki tüm çal malara ve ürünlere kar sayg olur.
g. Meslekta lar hakk nda bilgi soruldu unda do ru bilgi verir ve sektörle ilgisi olmayan
ki isel bilgileri aç klamaz.
h. Meslekta lar n özel ya am na, sayg nl na ve ki ilik haklar na sayg gösterir.
i. Serbest piyasa ko ullar içinde meslekta lar na kar e it rekabet ilkelerini gözeterek
çal r. Yaln z veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haks z rekabete yol
açacak tekel veya tröstle me yönünde gayret sarf etmez.
5- Mü terilerle lgili Yükümlülükler
a. Mü terileriyle olan mesleki ili kilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davran r.
b.
al rken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yak nl k ve ki isel
ili kilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haks z bir yarar veya üstünlük sa lamaya
çal maz.
c. Mü teri ile tasar m-imalat-kontrol-teslimat-ödeme-garanti-sat sonras hizmetler ve di er
ilgili detay konular kapsayan yaz anla ma yap r. Anla ma artlar na ve taahhütlerine
tam olarak uyulur.
6- Di er Yükümlülükler
a. Meslekta lar ile ayn platformda yer ald organizasyonlarda kendisine özel ayr cal k
yap lmas isteyemez.
b. TARMAKB R taraf ndan kat m sa lanan fuarlarda (TARMAKB R taraf ndan genel bir
ça yap lmad sürece) stant içine firma bro ürü, katalogu vb tan m materyalleri
koyamaz.
c. TARMAKB R taraf ndan organize edilen kongre, seminer vb etkinliklerde TARMAKB R’in
yaz izni olmadan genel alanlarda ve toplant salonunda firma tan
yapamaz, yapt
sunumlarda aç k veya gizli firma ve ürün reklam na yer veremez.
7- Bu kurallarla lgili Sorumluluklar
a. Her TARMAKB R üyesi bu etik kurallara uyar, sahip ç kar, yayg nla mas ve toplumun
genelinde kabul görmesi için çaba gösterir.
b. Bu kurallar çi neyen veya göz ard eden üye firma ve firma çal an na kar gerekli
giri imlerde bulunur ve bu kurallara ayk davran ta bulundu unun tespiti halinde,
TARMAKB R’in Etik Kurulunun kendisi için öngörece i yapt mlara uymay pe inen kabul
eder.

12345-

67-

Derne in Gelir Kaynaklar
Madde 17-Derne in gelir kaynaklar a
da say lm r.
Üye aidat : Üyelerden giri ödentisi olarak 2.900 TL, ayl k olarak da 80 TL aidat al r. Bu
miktarlar art rmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
Derne in amaç ve hizmetlerinin yerine getirilmesi amac yla yap lacak harcamalara
kat lma pay ,
Üyelerin i takibi hizmetlerinden al nacak servis ücreti,
Gerçek ve tüzel ki ilerin kendi iste i ile derne e yapt klar ba
ve yard mlar,
Dernek taraf ndan düzenlenen veya düzenlenmesi için destek verilen çay ve yemekli
toplant , gezi ve e lence, temsil, konser, spor yar mas , konferans, seminer, fuar,
panay r ve panel gibi faaliyetlerden sa lanan gelirler,
Derne in mal varl ndan elde edilen gelirler,
Yard m toplama hakk ndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba
ve
yard mlar,
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8- Derne in, amac gerçekle tirmek için ihtiyaç duydu u geliri temin etmek amac yla
giri ti i ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
9- Bankalarda aç lan hesaplar n gelirleri,
10- Yaz ve görsel ve internet ortam nda haz rlanan veya haz rlat lan web sitesi, katalog,
süreli ve süresiz yay nlara al nacak reklam gelirleri,
11- Di er gelirler.
Derne in Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 18- Defter tutma esaslar ve usullüleri ve tutulacak defterlerle ilgili olarak yasal
mevzuata uyulur.
Derne in Gelir ve Gider lemleri
Madde 19- Gelir ve gider belgeleri, Al nd belgeleri, yetki belgesi, gelir ve gider
belgelerinin saklama süresi için yasal mevzuata uyulur.
Bildirim Yükümlülü ü
Madde 20- Mülki amirli e yap lacak bildirimler (Genel kurul sonuç bildirimi, ta nmazlar n
bildirimi, yurt d ndan yard m alma bildirimi, Kamu Kurum ve Kurulu lar ile birlikte yürütülen
ortak projelerle ilgili bildirim, de ikliklerin bildirilmesi) hususunda yasal mevzuata uyulur.
Derne in ç Denetimi
Madde 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu taraf ndan iç
denetim yap labilece i gibi, ba ms z denetim kurulu lar na da denetim yapt labilir. Genel kurul,
yönetim kurulu veya ba ms z denetim kurulu lar nca denetim yap lm olmas , denetim
kurulunun yükümlülü ünü ortadan kald rmaz.
Denetim kurulu taraf ndan en geç y lda bir defa derne in denetimi gerçekle tirilir. Genel kurul
veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya ba ms z denetim
kurulu lar na denetim yapt rabilir.
Derne in Borçlanma Usulleri
Madde 22- Dernek amac gerçekle tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulmas halinde yönetim kurulu karar ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet al
konular nda olabilece i gibi nakit olarak ta yap labilir. Ancak bu borçlanma, derne in
gelir kaynaklar ile kar lanamayacak miktarlarda ve derne i ödeme güçlü üne dü ürecek
nitelikte yap lamaz.
Temsilcilik Açma
Madde 23- Dernek, gerekli gördü ü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amac yla
yönetim kurulu karar yla temsilcilik açabilir. Temsilcili in adresi, yönetim kurulu karar yla temsilci
olarak görevlendirilen ki i veya ki iler taraf ndan o yerin mülkî idare amirli ine yaz olarak
bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.
Tüzü ün Ne ekilde De tirilece i
Madde 24- Tüzük de ikli i genel kurul karar ile yap labilir.
Genel kurulda tüzük de ikli i yap labilmesi için genel kurula kat lma ve oy kullanma hakk
bulunan üyelerin 2/3 ço unlu u aran r. Ço unlu un sa lanamamas sebebiyle toplant n
ertelenmesi durumunda ikinci toplant da ço unluk aranmaz. Ancak, bu toplant ya kat lan üye
say , yönetim ve denetim kurullar üye tam say
n iki kat ndan az olamaz.
Tüzük de ikli i için gerekli olan karar ço unlu u toplant ya kat lan ve oy kullanma hakk
bulunan üyelerin oylar n 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük de ikli i oylamas aç k olarak yap r.
Derne in Feshi ve Mal Varl
n Tasfiye ekli
Madde 25- Genel kurul, her zaman derne in feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görü ülebilmesi için genel kurula kat lma ve oy kullanma hakk
bulunan üyelerin 2/3 ço unlu u aran r. Ço unlu un sa lanamamas sebebiyle toplant n
ertelenmesi durumunda ikinci toplant da ço unluk aranmaz. Ancak, bu toplant ya kat lan üye
say , yönetim ve denetim kurullar üye tam say
n iki kat ndan az olamaz.
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Fesih karar n al nabilmesi için gerekli olan karar ço unlu u toplant ya kat lan ve oy kullanma
hakk bulunan üyelerin oylar n 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih karar oylamas aç k olarak yap r.
Tasfiye lemleri
Genel kurulca fesih karar verildi inde, derne in para, mal ve haklar n tasfiyesi son
yönetim kurulu üyelerinden olu an tasfiye kurulunca yap r. Bu i lemlere, feshe ili kin genel kurul
karar n al nd veya kendili inden sona erme halinin kesinle ti i tarihten itibaren ba lan r.
Tasfiye süresi içinde bütün i lemlerde dernek ad nda “Tasfiye Halinde Türk Tar m Alet ve
Makinalar malatç lar Derne i” ibaresi kullan r.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derne in para, mal ve haklar n tasfiyesi
lemlerini ba tan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derne in
hesaplar inceler. nceleme esnas nda derne e ait defterler, al nd belgeleri, harcama belgeleri,
tapu ve banka kay tlar ile di er belgelerinin tespiti yap larak varl k ve yükümlülükleri bir tutana a
ba lan r. Tasfiye i lemeleri s ras nda derne in alacakl lar na ça da bulunulur ve varsa mallar
paraya çevrilerek alacakl lara ödenir. Derne in alacakl olmas durumunda alacaklar tahsil edilir.
Alacaklar n tahsil edilmesi ve borçlar n ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar ,
genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemi se
derne in bulundu u ildeki amac na en yak n ve fesih edildi i tarihte en fazla üyeye sahip derne e
devredilir.
Tasfiyeye ili kin tüm i lemler tasfiye tutana nda gösterilir ve tasfiye i lemleri, mülki idare
amirliklerince hakl bir nedene dayan larak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlan r.
Derne in para, mal ve haklar n tasfiye ve intikal i lemlerinin tamamlanmas müteakip tasfiye
kurulu taraf ndan durumun yedi gün içinde bir yaz ile dernek merkezinin bulundu u yerin mülki
idare amirli ine bildirilmesi ve bu yaz ya tasfiye tutana
n da eklenmesi zorunludur.
Derne in defter ve belgelerini tasfiye kurulu s fat yla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin
saklanma süresi be y ld r.
Hüküm Eksikli i
Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu
ve bu kanunlara atfen ç kart lm olan Dernekler Yönetmeli i ve ilgili di er mevzuat n dernekler
hakk ndaki hükümleri uygulan r.
Kurucu Üyeler
Madde 27A.Cengiz ÖZ, (T.C.), Sanayici, Mehmet, 1934
161.Sok. 11/201, Bornova, ZM R
Akif AKSOYLU, (T.C.), Sanayici, Ömer, 1928
Gökmeydan Mah. Ayd nl k Sok. No:2, Kat: 2 ESK EH R 11 094
Cemil ERYILMAZ, (T.C.), Sanayici, A.Kemal, 1942
Ho dere Cad. 12/7 Y.Ayranc /ANKARA
Emin ÖRS, (T.C.), Sanayici, brahim, 1940
Ankara Cad. Örs Apt. No: 23, KIRIKKALE 2309
Ekrem KANGAL, (T.C.), Sanayici, Dündar, 1931
Dostlar Yap Koop. B-Blok, Kat: 3, No: 31, Bahçelievler/ANKARA, 236267
Eyüp ÇAKIR, (T.C.), Sanayici, Sat lm , 1934
Demirkap Cem Sok. 3, Keçiören/ANKARA, 143740
F.Nuri YILDIRIM, (T.C.), Sanayici, Ali, 1339
Hem ehri Sok. 51, G.Osmanpa a/ANKARA, 273870
Hasan Ç TÇ
LU, (T.C.), Sanayici, Osman, 1920
Karaya
Sok. Yonca Apt. No: 17/9, Çankaya/ANKARA, 270271
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k TARGUTAY, (T.C.), Sanayici, Nafiz, 1943
16632 Sok. No: 1/11, Kar yaka/ ZM R
smail ÇILA, (T.C.), Sanayici, .Hakk , 1945
Ulu rmak, Saka Mah. Konur Sok. No: 2, KONYA, 15210
Mustafa BÜLBÜL, (T.C.), Sanayici, Mustafa, 1937
Nalçac Cad. Acenteciler Sitesi, C-1 Blok, Kat: 6, Daire: 12, KONYA
Nihat AYMAN, (T.C.), Sanayici, Fuat, 1332
Ahmet Mithatefendi Sok. No: 5/2, Çankaya/ANKARA, 273413
Algün TUNÇALP, (T.C.), Sanayici, M.Fethi, 1945
Organize Sanayi Bölgesi, KONYA, 3036
Sami ERGÜN, (T.C.), Sanayici, 1934
Zeytino lu Cad. afak Apt. Daire: 15, Etiler/ STANBUL, 652314
Samsa KARAMEHMET, (T.C.), Sanayici, 1946
Alt n Anahtar Apt. C-Blok, No: 23, Sahilyolu/MERS N, 1118
Selahattin ÇULHA, (T.C.), Sanayici, Hüseyin, 1943
So ukkuyu Atman Cad. 72/2, Ulus/ANKARA, 242833
Süleyman Ç MEN, (T.C.), Sanayici, Sabri, 1946
Sedat Simavi Sok. 41/B-18, Çankaya/ANKARA
Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.
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