
SÜRÜCÜ  EĞİTİMCİLERİ KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Konfederasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı 
Adı ve Merkezi 
Madde 1- Konfederasyonun Adı ve Kısa Adı 

1.1- Konfederasyonun adı “SÜRÜCÜ EĞİTİMCİLERİ KONFEDERASYONU’’dur. 
1.2- Konfederasyonun kısa adı “TÜSEKON” dur. 

                                                                
Konfederasyonun Merkezi  :Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ş.Daniş Tunalıgil 
sok.No:2/13 Çankaya-ANKARA dadır. Merkezin başka bir il’e nakledilmesine Genel kurulun 
üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 
 
Konfederasyonun Amacı 
Madde 2-  Özel Sürücu Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, SRC Kursları ve Sürücü 
Eğitimcileri tarafından kurulmuş dernekler ve federasyonlar arasında dayanışma ve işbirliği 
kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve 
sürdürülmesini sağlamak, aynı amaca yönelik çalışmalar yapan ülke içindeki ve dışındaki  
federasyonlarla ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak, platformlar oluşturmak, aynı amaca 
yönelik faaliyet yapan uluslararası kuruluşlara üye olarak ortak çalışmalarda bulunmak.     
   
Madde 3-Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi 
             3.1-Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan 
yönetmelikler ve ilgili mevzuat dahilinde faaliyet gösteren Motorlu Taşıt Sürücü Kursları 
arasında eğitim, öğretim ve diğer faaliyetler için uyumlu çalışma sistemini sağlamak amacıyla 
çalışmalarda bulunmak. Yasama ve Yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar 
karşısında üyelerini temsil etmek. 

 3.2-Konfederasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, 
seminer,sempozyum,konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, 
  3.3-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve 
kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
  3.4-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli 
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,  

 3.5-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte 
bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak.  Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan 
ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek,  

 3.6-Konfederasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, 
demirbaşlar satın alabilir,  

 3.7-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel  törenler (Düğün, 
nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun 
olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,  
  3.8-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her 
türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
  3.9-konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin 
etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,  

 3.10-Gerekli izin alınarak, konfederasyonlerın izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 



 3.11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon, konfederasyon veya 
kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya 
yardımlaşmak, 

 3.12-Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı 
Federasyonlardan,Konfederasyonlardan işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî 
kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, 

 3.13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı 
Konfederasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri 
saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak 
projeler yürütmek, 

 3.14-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,  
 3.15-Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan 

alanlarda, diğer Federasyon ve Konfederasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum 
kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi 
 
Madde 4- Üyelik ve Koşulları 
 Sürücü Kursları konfederasyonun amacına uygun olan federasyonlar üye olma hakkına 
sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, konfederasyon yönetim kurulunca en geç 
otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul 
edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak 
konfederasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan tüzel kişilere, yönetim kurulu 
kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. 
 
Madde 5- Üyeliğin Sona Ermesi* 
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir. 
5.1-Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin 
konfederasyon üyeliği kendiliğinden sona erer. 
5.2-Çıkma İle: Hiç kimse Konfederasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak 
bildirmek kaydıyla, Konfederasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim 
kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin 
konfederasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
5.3-Çıkarılma İle: konfederasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 
 5.3.1-konfederasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 
 5.3.2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
 5.3.3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 
 5.3.4-Konfederasyon organlarınca verilen kararlara uymamak. 

5.3.5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 
5.3.6-Konfederasyon üyeliğinden çıkarılan üye, konfederasyon yönetim kurulu 

kararına karşı, konfederasyon  genel kuruluna itiraz edebilir. Genel kurulun vereceği karar 
kesindir. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile 
üyelikten çıkarılabilir. 
 Konfederasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve 
Konfederasyon malvarlığında hak iddia edemez. 
 
 



 
 
Madde 6- Üyelerin Hakları 
Her üye federasyonun  konfederasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda  oy 
kullanma hakkı vardır. Üye federasyonlar oylarını kendi genel kurullarında seçilmiş olan 
Konfederasyon Genel Kurulu delegeleri aracılığıyla kullanırlar.  Onursal üyelerin oy hakkı 
yoktur. 
 
Madde7- Üyelerin Yükümlülükleri 
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: 
               7.1-Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel 
kurul  toplantılarında belirlenir.  
             7.2-Diğer Yükümlülükler: Üyeler, konfederasyon tüzüğüne uymak ve konfederasyona 
bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye konfederasyonun amacına uygun davranmak, 
özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla 
yükümlüdür. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
Organlar 
Madde 8- Federasyonun Zorunlu Organları; 
Genel kurul,  
Yönetim kurulu, 
Denetim kurulu, 
Disiplin Kuruludur. 
 
Madde 9-Konfederasyon Genel Kurulu,  
  9.1-Kuruluş Şekli  
             Genel Kurul ; 
             9.1.1-Konfederasyon Genel Başkanı, Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Konfederasyon Denetim Kurulu Üyeleri , Konfederasyon Disiplin Kurulu üyeleri 
             9.1.2-Üye federasyonların son genel kurullarınca, federasyon genel kurul delegeleri 
arasından  ½ si oranında   seçilen üst kurul delegelerinden oluşur.  
              
             9.2-Toplanma Zamanı  
           Genel kurul Konfederasyon Genel merkezinin bulunduğu ilde, ilanda belirtilen gün ,saat 
ve yerde toplanır.  
            Genel kurul; 
             9.2.1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 
              9.2.2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Konfederasyon 
delegelerinin  beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.  

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı  içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek 
gün, yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu 

üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
 
           
           



 9.3-Çağrı Usulü 
Yönetim kurulu, konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 
listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 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. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
 
            9.4-Toplantı Usulü 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 
konfederasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun 
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam 
sayısının iki katından az olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır 
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, 
yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından 
kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  
açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak 
düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile 
yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin 
divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını 
imzalamaları zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda 

hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından gündeme alınması  yazılı olarak istenen konular  
genel kurulun kararıyla gündeme alınır. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ,  Denetim kurulu üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri  
seçimleri gizli oylama ile  diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı 
başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan 
sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü 
yapılarak belirlenen oylardır.  

Yönetim kurulu başkanlığına aday olabilmek için en az 40 genel kurul delegesinin 
imzalı teklifinin divan başkanlığına sunulması zorunludur. Divan başkanlığı teklif dilekçesini  
ilgili delegelerinin imza ve rızasının teyid ettikten sonra işleme koyar.  

Yönetim kurulu başkanı seçiminde   ilk oylama sonucunda  herhangi bir adayın genel 
kurula katılan delegelerin çoğunluğunun oyunu alamaması halinde en çok oy alan iki adayın 
katıldığı ikincu tur oylama yapılır. 

Yönetim Kurulu Başkanı seçiminde sonra olmak üzere; Yönetim kurulu, Denetim 
kurulu,Disiplin kurulu ve üst kurul delegeleri seçimleri birlikte yapılabilir. 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak 
zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.  



Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı 
ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler 
yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından 
ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  
 
Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     
 10.1-Konfederasyon organlarının seçilmesi, 
 10.2-konfederasyon tüzüğünün değiştirilmesi, 
 10.3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun 
ibrası, 
 10.4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 
kabul edilmesi, 

10.5-Konfederasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı 
sebeplerle onların görevden alınması, 

10.6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu 
kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 
 10.7-Konfederasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut 
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
 10.8-Yönetim kurulunca Konfederasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak 
yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
 10.9-Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan 
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Konfederasyon 
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit 
edilmesi, 
 10.10-Konfederasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara 
üye olarak katılması veya ayrılması, 
 10.11-konfederasyonun fesih edilmesi, 
 10.12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması, 
            10.13-konfederasyonun en yetkili organı olarak Konfederasyonun diğer bir organına 
verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 

10.14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
10.15-Konfederasyon gerekli görülmesi halide istediği il ve ilçede temsilcilik açar. 

 
Madde 11- Yönetim Kurulu  

 Yönetim kurulu;  Başkan , ( 70 ) yetmiş  asıl ve ( 70 ) yetmiş  yedek üye olarak genel 
kurulca seçilir. Yönetim kurulu seçim listesinde yönetim kurulu başkanı açıkça belirtilir.  
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak , 
yeterli sayıda başkan yardımcısı , sekreter, sayman ve diğer üyeleri belirler.   
 Yönetim kurulu başkanı en fazla iki dönem üst üste görev yapabilir.  
 Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. 
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya 
katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.          
           Yönetim kurulu toplantılarına çağırıldığı halde mazeretsiz olarak arka arkaya üç 
toplantıya katılmayan, üyenin yönetim kurulu kararı ile üyeliğine son verilir, ve genel kurulda 
aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerlerden birisi  göreve çağırılır. 
 Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu 
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması 
mecburidir.   



 
Madde 12-Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  

 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
 12.1-konfederasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir 
üçüncü kişiye yetki vermek,  
 12.2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 
hazırlayarak genel kurula sunmak, 
  
12.3-Konfederasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına 
sunmak, 
 12.4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, konfederasyona ait 
taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, 
Konfederasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
 12.5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
 12.6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
 12.7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve 
gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında 
genel kurula sunmak, 
 12.8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
 12.9-Konfederasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar 
vermek, 
            12.10-Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı 
almak ve uygulamak, 
            12.11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak, 
 12.12-Konfederasyonun amacına yönelik olarak yapılacak çalışmalar için yönetim 
kuruluna; Katkı ve destek sunmak, teklif ve önerilerde bulunmak, ön çalışmalar yapmak, 
fizibilite raporları hazırlamak, daha çoğulcu ve katılımcı şekilde görüş sunmak üzere; “İcra 
Komisyonu”, “Teknik Çalışma Komisyonu” ve “Danışma ve İstişare Komisyonu” adı altında 
komisyonlar kurmak. 
 12.13-Kurulacak komisyonlarda görev alacak kişileri belirlemek ve görevlendirmek. 
 12.14-Kurulacak komisyonlara görev tevdi etmek.    
 
                Madde 13-  Genel Başkanın Görev ve Yetkileri 

13.1-Konfederasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu 
toplantılarına başkanlık eder.  

13.2-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu 
ile konfederasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine 
bildirilmesini sağlar. 

13.3-Konfederasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. 

13.4-Konfederasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. 
13.5-Konfederasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin 

sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare 
amirliğine verilmesini sağlar.  

13.6-Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla 
alınmasını sağlar. 

13.7-Konfederasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  
mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. 



13.8-Konfederasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve 
görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. 

13.9-Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır,görevlerinin 
etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. 
                   Mevzuatta konfederasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer 
konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 
 
Madde 14- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 
 

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen 5(beş)asıl ve 5(beş) 
yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. 

Konfederasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, 
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup 
tutulmadığını, Konfederasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı 
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve 
toplandığında genel kurula sunar. 
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet 
üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. 

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, 
konfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, 
müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki 
görevleri yapar, yetkileri kullanır.  
 
Madde 15-Disiplin kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri 
Disiplin kurulu, genel kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil ,5 (beş) yedek üyeden oluşur. Seçim 
sonrasındaki ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarında bir başkan seçer. Disiplin kurulu 
üyelerle ilgili olarak kendisine intikal eden konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük 
şartlarına uyup uymadıklarını inceler ve sonuca bağlar. 
 
15.1-Disiplin cezaları 
          15.1.1-Yazılı uyarma 
          15.1.2-Yazılı ikinci uyarma 
          15.1.3-Konfederasyon üyeliğinden çıkarma 
 
15.2-Disiplin cezaları uygulama hükümleri 
          15.2.1-Uyarma cezası, yönetim kurulu tasdiki ile tekamül eder ve bu ceza için itiraz 
edilemez. 
          15.2.2-Üyelikten çıkarma cezası, disiplin kurulunun teklifi, yönetim kurulunun tavsiyesi 
ve genel Kurulun onayıyla gerçekleşir. 
          15.3-Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyonların oluşumu ve görevleri 
          15.3.1- İcra Komisyonu, genel kurul sonrası göreve gelen yönetim kurulunun yapacağı 
ilk toplantıda yönetim kurulunca teşekkül ettirilir. Konfederasyon Genel Başkanı, Genel 
Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sayman’dan oluşur. İcra Komisyonu, 
Konfederasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda yönetim kurulunca yapılacak çalışmalara dair ön 
çalışmalar yapmak, teklif, öneri ve raporlar hazırlayarak yönetim kuruluna sunmakla 
görevlidir. 



           15.3.2-Teknik Çalışma Komisyonu, genel kurul sonrası göreve gelen yönetim kurulunun 
yapacağı ilk toplantıda yönetim kurulunca teşekkül ettirilir. İcra Komisyonu ve çalışma 
yapılacak konularda eğitim, bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi yönetim kurulu tarafından 
belirlenecek kişilerden oluşur. Teknik Çalışma Komisyonu, Konfederasyonun tüzükte 
gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları 
doğrultusunda yönetim kurulunca yapılacak çalışmalara dair ön çalışmalar yapmak, teklif, 
öneri ve raporlar hazırlayarak yönetim kuruluna sunmakla görevlidir. 

15.3.3-Danışma ve İstişare Komisyonu, genel kurul sonrası göreve gelen yönetim 
kurulunun yapacağı ilk toplantıda yönetim kurulunca teşekkül ettirilir. Konfederasyon 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Konfederasyon Denetim Kurulu Üyeleri, Konfederasyon Disiplin 
Kurulu Üyeleri, Konfederasyon Üyesi Federasyonlara üye olan derneklerin başkanlarından 
oluşur. Danışma ve İstişare Komisyonunda her ilin mutlak suretle temsil edilmesi esastır. 
Konfederasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda yönetim kuruluna daha çoğulcu ve katılımcı şekilde 
görüş ve katkı sunmakla görevlidir. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 
Madde 16- Konfederasyonun Gelir Kaynakları  
 Konfederasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 
 16.1-Üye aidatı: Üye federasyonlardan ilk katılım aidatı olarak 1000 TL , aylık olarak 
100 TL olmak üzere yıllık toplam  1200- TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya 
eksiltmeye genel kurul yetkilidir, 
 16.2-Dernek üyelerinin, Derneklerin, federasyonların ve tüzel kişilerin kendi isteği ile 
Konfederasyona yaptıkları bağış ve yardımlar, 

16.3-konfederasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, 
temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

16.4-Konfederasyonun mal varlığından elde edilen gelirler, 
16.5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış 

ve yardımlar, 
16.6-Konfederasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin 

etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 
16.7-Diğer gelirler.       

 
Madde 17-Konfederasyonun Gelir ve Gider İşlemleri 
             Konfederasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı 
Belgesi” ile tahsil edilir. Konfeederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka 
tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 

Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi 
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Konfederasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü 
maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider 
pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği 
bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. 

Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve 
hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim 
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve 
hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı 
Belgesi” ile kabul edilir. 
 



Madde 18- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul 
konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması 
halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet 
alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, 
konfederasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu  ödeme 
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
 
Madde 19- Konfederasyonun İç Denetimi 
Konfederasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim 
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, 
Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim 
Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  
 Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa konfederasyonun  denetimi 
gererçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir 
veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.  
 
Madde 20- Konfederasyonun Feshi ve Tasfiye 
 Konfederasyon genel kurulu her zaman konfederasyonun feshine karar verebilir. Genel 
kurulun konfederasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk 
toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe 
ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu 
ile verilmesi zorunludur.  

Fesih halinde konfederasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit 
edilen amacına uygun üye federasyonlara devredilir. 

Bu konfederasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin 
tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile 
konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya 
tasfiye tutanağı da eklenir.  
 
Madde 21- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 
         Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi 
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, 
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma 
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık 
olarak yapılır. 
 
Madde 22- Lokal ve Tesis Açma  
konfederasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, 
işletebilir ve işlettirebilir.  
 
Madde 23- Defter ve Kayıtlar 
         Konfederasyon, mevzuat doğrultusunda tutulması gereken; Karar defteri, Üye kayıt 
defteri, Evrak kayıt defteri, Demirbaş defteri, İşletme Hesabı defteri,   , Alındı Belgesi Kayıt     
defterleri tutar.  
 



Madde 24-Hüküm Eksikliği 
 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu 
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 
 
Madde 25- Konferedasyonu Kuran federasyonlar : 
 

FEDERASYON ADRES KURUCU TEMSİLCİLERİ İMZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BATI ANADOLU 
SÜRÜCÜ 
KURSLARI 
FEDERASYONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEŞİLLİK CADDESİ  
NO: 461/1 KAT 2/209 
KARABAĞLAR-İZMİR 

İSMAİL YILMAZ  
NURGÜL ŞAHİN  
MURAT AYDIN  
NAZMİ ACAN  
YAKUP KODALAK  
MUSTAFA MÜFTÜOĞLU  
ÖNDER KAYTAN  
NURULLAH AKDOĞAN  
HÜDAİ KARAAĞAÇ  
HALİL ALBAYRAK  
AHMET SAROĞLU  
BELGİN DEMİR  
YILDIRIM YILMAZ  
OKAN TELAŞELİ  
OSMAN ORAL  
ÇETİN BÜYÜKÇINAR  
AYLA DAĞCA  
BESİM SAKIZCIOĞLU  
NAZMİ AKDOĞAN  
AYFER TOMBUL  
AYHAN ÇETİN  
MUHTEREM EROL  
H.İBRAHİM YAVUZ UÇAR  
MUHTEREM SIKI  
ELMAS AKGÜL  

 
 
 



 

FEDERASYON ADRES KURUCU TEMSİLCİLERİ İMZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÜRÜCÜ 
KURSLARI 
FEDERASYONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAZİ MUSTAFA KEMAL 
BULVARI   Ş.DANİŞ 
TUNALIGİL SOKAK 
NO:2/13 
 ÇANKAYA-ANKARA 

LOKMAN YILDIRIM  
RAMAZAN CEYLAN  
FATİH KOCAKAFA  
RAMAZAN AKYÜZ  
AHMET PEKTAŞ  
CENGİZ GÜLER  
ÖZCAN URFALI  
ERCAN URFALI  
MAHMUT BURKANKULU  
ALİ RAHİM YAVUZ  
ERGÜN DEDE  
ERTUĞRUL DEMİR  
İLHAN TEKCAN  
NURTEN TÜRK  
NİHAT POLAT  
MUSTAFA DEMİR  
TURAN KILIÇ  
SEYFİ MOROĞLU  
AHMET BAYKAL  
İLHAMİ YUMUŞ  
HÜSEYİN ZENGİN  
ORHAN SAYIN  
ALİ İHSAN DEMİR  
ERDAL ATÇA  
DURSUN YILMAZER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERASYON ADRES KURUCU TEMSİLCİLERİ İMZA 

 
 
 
 
 
DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ SÜRÜCÜ 
KURSLARI 
FEDERASYONU 

 
 
 
 
 
 
ORTAKAPI MAHALLESİ 
GAZİ AHMET MUHTAR 
PAŞA CADDESİ NO.2/1  
KARS 

MİR HASAN TAŞ  
HASAN GUDA  
MUSTAFA İLYAZ  
VELİ TABARU  
KENAN ÇETİN  
SELAHATTİN DOĞRUL  
TEKİN YILDIZ  
MUHAMMET BULUT  
ZÜBEYİT ÇİÇEK  
ŞÜKRÜ YAĞAN  

 
Geçici Madde 1- 25/05/2016 Tarihli 2.Olağan Genel Kurul sonucu seçilerek, iş bu 

tüzüğü imza altına alan yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLİ İMZA 

01 İSMAİL YILMAZ İZMİR  

02 MUSA AYAN ANKARA  

03 LOKMAN YILDIRIM ANKARA  

04 MUHTEREM SIKI MANİSA  

05 ALPASLAN DUMLU ERZURUM  

06 MUHAMMED BULUT DİYARBAKIR  

07 ALİ RIZA COŞKUN KOCAELİ  

08 MURAT TEKİN İSTANBUL  

09 SEYFİ MOROĞLU K.MARAŞ  

10 MERİH KARGI SAMSUN  

11 FATİH KOCAKAFA KONYA  

12 AHMET PEKTAŞ AKSARAY  

13 METİN SAYIN ESKİŞEHİR  

14 ERTUĞRUL COŞKUN KAYSERİ  

15 GÖKŞEN EYÜBOĞLU TAŞKIN ANKARA  

16 MURAT AKBUDAK NEVŞEHİR  

17 RAMAZAN CEYLAN KONYA  

18 ÖZCAN URFALI ANKARA  

19 MAHMUT BURKANKULU ANKARA  

20 ALİ RAHİM YAVUZ ANKARA  

21 SULTAN ÜNAL ANKARA  

22 MEHMET DAĞDELEN İZMİR  

23 MEHMET ATALAY AYDIN  

24 RAŞİT TEKİN YILMAZ DENİZLİ  

25 ZEREN ALGAN MUĞLA  

26 MUHTEREM EROL UŞAK  



 
    İş bu konfederasyon tüzüğü 25 madde ( 1 ) geçici maddeden ibarettir.  

27 HÜDAİ KARAAĞAÇ AFYON  

28 ÖNDER KAYTAN MUĞLA  

29 ALİ KAYA AYDIN  

30 TAYYİP GÜNGÖR ERZURUM  

31 KENAN ÇETİN AĞRI  

32 AZAD CEYHAN KARS  

33 ÜMİT TACİR VAN  

34 MAŞALLAH KANDEMİR MUŞ  

35 MAHMUT BEKTAŞ ADIYAMAN  

36 ŞÜKRÜ YAĞAN ŞIRNAK  

37 MEHMET YILDIZ ŞANLIURFA  

38 SELİM ÖNCÜ MARDİN  

39 AHMET TEKDEMİR DİYARBAKIR  

40 MURAT AYDIN BURSA  

41 MEHMET KAÇAR KOCAELİ  

42 BELGİN DEMİROK SAKARYA  

43 OKAN TELAŞELİ BALIKESİR  

44 EDİP YALÇIN BURSA  

45 EVREN ÇINAR YALOVA  

46 MUSTAFA ÇETİN İSTANBUL  

47 MURAT ÖZCAN İSTANBUL  

48 VOLKAN UZUN İSTANBUL  

49 NİHAT GÜLTEKİN İSTANBUL  

50 ÖZKAN ÇELİK İSTANBUL  

51 HASANHÜSEYİN YURDUSEVER İSTANBUL  

52 SİNAN KAYACAN İSTANBUL  

53 ÖZTAN ERTAN TEKİRDAĞ  

54 PINAR ŞALLI KIRKLARELİ  

55 RAFET AKSU İSTANBUL  

56 ÜMİT KAMİL SEMERCİ İSTANBUL  

57 VEDAT YAĞIŞAN İSTANBUL  

58 GÜLHAN BANA İSTANBUL  

59 NAZMİ ACAN ANTALYA  

60 BÜLENT KENDİRCİ ADANA  

61 ALİ FUAT GEZEN MERSİN  

62 DAVUT AYTOP GAZİANTEP  

63 MEHMET ÇAĞLAR ARIKAN HATAY  

64 FARUK BACAKSIZOĞLU ANTALYA  

65 MEHMET İZCİ GAZİANTEP  

66 AYŞE BAKIR HATAY  

67 SÜLEYMAN ERSEN TRABZON  

68 TALİP ERKOÇ ORDU  

69 UĞUR YILMAZ BARTIN  

70 YASİN AYTEKİN KARABÜK  

71 GÜLİZAR SARI SAMSUN  


