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TÜZÜK DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

15 EYLÜL 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK UTİKAD 38. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINDA GENEL KURUL ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİNE VE OYLARINA SUNULACAK VE UTİKAD 

YÖNETİMİ SEÇİMLERİNE KATILACAK “GEÇMİŞTEN GELECEĞE UTİKAD” ADAY EKİBİ TARAFINDAN 

ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİK MADDELERİNİN MEVCUT VE ÖNERİLEN ŞEKİLLERİ AŞAĞIDA 

BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. 

 

MADDE 2 – DERNEĞİN ADI: 

MEVCUT ŞEKLİ 

Derneğin adı "UTİKAD - ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ" dir. 

MADDE 2 – DERNEĞİN ADI: 

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

Derneğin adı “UTİKAD - LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLER DERNEĞİ” dir. 

 

MADDE 7 – ASIL ÜYELİĞE KABUL İŞLEMLERİ: 

MEVCUT ŞEKLİ 

A.  Dernek Tüzel Kişi Üyeliği İşlemleri 

8. Varsa, Kanun ve yönetmeliklerle taşıma ve lojistik hizmetleri ifa etmek amacıyla sahip olduğu lisans ve 

yetki belgeleri   

B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri 

8. Varsa, Kanun ve yönetmeliklerle taşıma ve lojistik hizmetleri ifa etmek amacıyla sahip olduğu lisans ve 

yetki belgeleri 

MADDE 7 – ASIL ÜYELİĞE KABUL İŞLEMLERİ: 

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

A.  Dernek Tüzel Kişi Üyeliği İşlemleri 

8.  Lojistik Hizmetleri ifa etmek amacıyla yasal mevzuat ile belirlenmiş geçerli sektörel yetki belgesi 

kopyası, yasal mevzuat ile yetki belgesi belirlenmemiş hizmetler için ticaret odası/sanayi odası üyelik 

belgesi veya faaliyet izin belgesi veya ulusal ve uluslararası sertifikalar veya ISO belgesi/belgeleri 

B. Dernek Gerçek Kişi Üyeliği İşlemleri 

8.  Lojistik Hizmetleri ifa etmek amacıyla yasal mevzuat ile belirlenmiş geçerli sektörel yetki belgesi 

kopyası, yasal mevzuat ile yetki belgesi belirlenmemiş hizmetler için ticaret odası/sanayi odası üyelik 

belgesi veya faaliyet izin belgesi veya ulusal ve uluslararası sertifikalar veya ISO belgesi/belgeleri 

 



2 

 

MADDE 17- OYLARIN KULLANILMASI VE KARAR YETER SAYISI: 

MEVCUT ŞEKLİ 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile 

diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı divan başkanı tarafından, 

mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması 

ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, 

genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişiklikleri ve 

derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına 

verilir.  

MADDE 17- OYLARIN KULLANILMASI VE KARAR YETER SAYISI: 

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim, disiplin ve tahkim kurulu üyelerinin seçimleri 

gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.  Gizli oylar, toplantı divan başkanı 

tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir 

sandığa atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişiklikleri ve 

derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına 

verilir. 

 

MADDE 18- YÖNETİM KURULU: 

MEVCUT ŞEKLİ 

Derneğin idaresi Yönetim Kuruluna Aittir. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Gereğinde işbu temsil 

yetkisini üyelerinden birisine verebilir. Yönetim Kurulu 11 asıl 6 yedek üyeden olmak üzere Genel Kurul 

tarafından gizli oyla iki yıl için seçilir. 

Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda aralarından bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir 

Sayman seçerek, üyeler arasındaki görev paylaşımını belirler. 

Yönetim kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır. 

Yazılı olarak bildirilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez ve bir yıl içinde altı kez yönetim 

kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu asıl üyesi sıfatı düşer. Asıl üyeliklerde boşalma 

olduğu takdirde, yedek üyelerden en çok oy almış olanlar sırasıyla Yönetim Kurulu asıl üyeliğine gelirler. 

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının 

yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu tarafından bir ay 

içinde toplantıya çağrılır. 
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MADDE 18- YÖNETİM KURULU: 

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

Derneğin idaresi Yönetim Kuruluna Aittir. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Gereğinde işbu temsil 

yetkisini üyelerinden birisine verebilir. Yönetim Kurulu 15 asıl ve 7 yedek üyeden olmak üzere Genel 

Kurul tarafından dört yıl için seçilir. 

Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda aralarından bir Başkan seçerek, üyeler arasındaki 

görev paylaşımını belirler. Yönetim Kurulunda yer alan diğer üyelerin her biri doğal Başkan Yardımcısı 

olarak görevlendirilir. Yönetim Kurulu Başkanı bir dönem için seçilir, iki dönem başkanlık yapamaz. 

Yönetim kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır.  

Yazılı olarak bildirilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez ve bir yıl içinde altı kez yönetim 

kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu asıl üyesi sıfatı düşer.  Herhangi bir nedenle 

yönetim kurulundan ayrılan asıl üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asıl üyeliğe atanır. Yönetim 

kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından 

aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu tarafından bir ay içinde 

toplantıya çağrılır. 

 

MADDE 21- DENETİM KURULU:  

MEVCUT ŞEKLİ 

Derneğin asıl üyeleri arasından Genel Kurul'ca gizli oyla seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve iki yıl 

için seçilir. 

Asıl üyelerden ayrılma vukuunda yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırasıyla Denetim Kurulu asıl 

üyeliğine gelirler. 

Denetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında iş 

bölümü yapar, salt çoğunlukla karar verir. 

MADDE 21- DENETİM KURULU:  

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

Derneğin asıl üyeleri arasından Genel Kurul'ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve dört yıl için 

seçilir.  

Herhangi bir nedenle denetim kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asıl üyeliğe 

atanır. 

Denetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında iş 

bölümü yapar, salt çoğunlukla karar verir. 
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MADDE 23- DİSİPLİN KURULU VE ÜYELER HAKKINDA ALINACAK KARARLAR:  

MEVCUT ŞEKLİ 

Disiplin Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk 

toplantısında üyeler arasından bir başkan seçer. 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun re'sen veya başka bir üyenin başvurusu üzerine yapacağı çağrıyı 

müteakip, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve tavsiye kararlarını oy çokluğu ile alır. 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen işleri en geç üç ay içinde sonuçlandırır.   

Disiplin soruşturması sırasında Disiplin Kurulu 

- Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasını alır, 
- Gerekli görüldüğünde şikâyetçiyi ve tanıkları dinler ve bunların beyanlarını tutanağa geçirir. 
 
Disiplin Kurulu raporları gerekçeli olmak zorundadır. Kararlarda disipline aykırı hareketi saptanan üyeler 

için 

a- Yazılı uyarma, 
b- Kınama, 
c- Çıkarma, 

yaptırımlarından biri öngörülür. 

Tavsiyeler, soruşturma dosyası ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.   

Disiplin Kurulunun raporları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Haklarında yazılı uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma kararı verilen üyeler, bu kararlara karşı tebellüğ 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler. Üyelikten çıkarma kararı ile 

ilgili itirazlar, Yönetim Kurulunca; görüşülmek üzere ilk Genel Kurul'a sunulur ve Genel Kurul'da kesin 

karara bağlanır. 

Yazılı uyarmaya ve kınama cezasına yapılan itiraz Yönetim Kurulunca yerinde görülürse, uyarma kararı ile 

kınama cezası iptal edilir, iptal üyeye yazıyla bildirilir ve Dernek ilan tahtasında en az 10 gün süreyle ilân 

olunur. 

MADDE 23- DİSİPLİN KURULU VE ÜYELER HAKKINDA ALINACAK KARARLAR:  

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

Disiplin Kurulu, Derneğin asıl üyeleri arasından Genel Kurul'ca seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur ve 

dört yıl için seçilir.  

Herhangi bir nedenle disiplin kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asıl üyeliğe 

atanır. 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun re'sen veya başka bir üyenin başvurusu üzerine yapacağı çağrıyı 

müteakip, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve tavsiye kararlarını oy çokluğu ile alır. 

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen işleri en geç üç ay içinde sonuçlandırır.   

Disiplin soruşturması sırasında Disiplin Kurulu 
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- Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasını alır, 
- Gerekli görüldüğünde şikâyetçiyi ve tanıkları dinler ve bunların beyanlarını tutanağa geçirir. 
 
Disiplin Kurulu raporları gerekçeli olmak zorundadır. Kararlarda disipline aykırı hareketi saptanan üyeler 

için 

a- Yazılı uyarma, 
b- Kınama, 
c- Çıkarma, 

yaptırımlarından biri öngörülür. 

Tavsiyeler, soruşturma dosyası ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.   

Disiplin Kurulunun raporları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Haklarında yazılı uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma kararı verilen üyeler, bu kararlara karşı tebellüğ 

tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler. Üyelikten çıkarma kararı ile 

ilgili itirazlar, Yönetim Kurulunca; görüşülmek üzere ilk Genel Kurul'a sunulur ve Genel Kurul'da kesin 

karara bağlanır. 

Yazılı uyarmaya ve kınama cezasına yapılan itiraz Yönetim Kurulunca yerinde görülürse, uyarma kararı ile 

kınama cezası iptal edilir, iptal üyeye yazıyla bildirilir ve Dernek ilan tahtasında en az 10 gün süreyle ilân 

olunur. 

MADDE 26- HAKEMLİK FAALİYETLERİ VE TAHKİM KURULU:  

MEVCUT ŞEKLİ 

Tahkime elverişli uyuşmazlıklarda tahkim sözleşmesi ile uyuşmazlığın tamamı veya bir kısmının halli 

UTİKAD hakem veya hakem kuruluna bırakılmış ise, görevin kabul edilmesi halinde Dernek tarafından; 

H.M.K.'nun 407 ve devamı maddeleri ile uyuşmazlığın 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 

tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermesi ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi veya bu 

Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında 4686 

sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa uygun şekilde işlem yapılarak, tahkim süresi içinde uyuşmazlığın 

esası hakkında karar verilir. 

MADDE 26- HAKEMLİK FAALİYETLERİ VE TAHKİM KURULU:  

ÖNERİLEN ŞEKLİ 

Tahkim Kurulu, Derneğin asıl üyeleri arasından Genel Kurulca dört yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek 

üyeden oluşur. Tahkim Kurulu ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan seçer.   

Herhangi bir nedenle tahkim kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye asıl üyeliğe 

atanır. 

Tahkime elverişli uyuşmazlıklarda tahkim sözleşmesi ile uyuşmazlığın tamamı veya bir kısmının halli 

UTİKAD hakem veya hakem kuruluna bırakılmış ise, görevin kabul edilmesi halinde Dernek tarafından; 

H.M.K.’nun 407 ve devamı maddeleri ile uyuşmazlığın 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 

tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermesi ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlenmesi veya bu 

Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında 4686 

sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa uygun şekilde işlem yapılarak, tahkim süresi içinde uyuşmazlığın 

esası hakkında karar verilir. 


