TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ
İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

1- KURULUŞ VE ÜNVAN
Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nun ….
tarihli kararına dayanılarak, “Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İktisadi İşletmesi” ticaret unvanıyla, döner sermaye esasına göre çalışacak bir iktisadi
işletme kurulmuştur.
İşletmenin faaliyetlerini 'Tahran Caddesi Billur Sokak No:35/3 Kavaklıdere/Çankaya'
Ankara’ adresinde yürütür.
Bu iktisadi işletme, Yönerge'nin bundan sonraki maddelerinde “İşletme” Türk Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ise “Dernek” olarak anılacaktır.
2- KONU VE AMAÇ:
İşletmenin amacı, Dernek Tüzük'ünün 3. Maddesinde belirtilen faaliyet ve amacı
doğrultusunda gelir elde etmek amacıyla, kongre, sempozyum vb. etkinlik organizasyonları
düzenlemek, yayıncılık, elektronik yayıncılık, araştırma, geliştirme, tanıtım, üretim,
danışmanlık ve proje faaliyetleri vb. işlerinin hukuksal düzenlemelere uygun bir biçimde
yürütülmesini sağlamaktır. İşletme bu amacı gerçekleştirmek üzere Dernek yönetim kurulu
kararı ve yetkilendirmesi ile her türlü iş ve işlemi yapmaya yetkilidir.
3- SERMAYE TAHSİSİ
İktisadi
işletme
için
tahsis
edilen
sermaye
tutarı
725.000-TL
(yediyüzyirmibeşbinTürklirası)’dir. Bu miktar İşletme’ye Dernek bütçesinden tahsis edilir.

4- TUTULACAK DEFTERLER
İktisadi işletme faaliyetiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre tutulması gereken defterler kullanılmadan önce noterde tasdik ettirilir.
5- HESAP DÖNEMİ ve DENETİM
İktisadi işletmenin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, ilk kurulduğu yılda tescil
tarihinden yılın son günü bir hesap dönemi kabul edilir. İktisadi işletmenin işlemlerin
yürütülmesinden sorumlu müdür tarafından hazırlanacak genel ve ek bütçeler Dernek
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve Kurul tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer. Dernek yönetim kurulu Dernek denetçisi ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu
üyesi eliyle her zaman iktisadi işletmeyi denetleyebilir.

6-BANKALARDA HESAP AÇILMASI
İktisadi işletme faaliyetleriyle ilgili olarak bankalarda ayrı hesap açılır.

7- KARIN AKTARIMI
İktisadi işletme hesap dönemi sonu itibariyle elde ettiği kardan, vergi ve diğer yasal
yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmını izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Dernek
tüzel kişiliğinin banka hesaplarına aktarır. Ancak, Genel kurulunun onayı ile iktisadi
işletmenin ihtiyacı olan para iktisadi işletme hesaplarında bırakılabilir.

8- MALİ TABLOLARIN DENETİMİ VE ONAY
Dernek genel kurulunda iktisadi işletmenin bir önceki yıla ait mali tabloları, Yönetim
Kurulu’nun tespit ve önerisi doğrultusunda ayrıca onaylanır. Bilânçonun onaylanması
ilgililerin aklanması anlamını taşır.

9- PERSONEL İSTİHDAMI
İktisadi işletmenin faaliyetinin yürütülmesi için gerekli personel Yönetim Kurulunun
onayı ile istihdam edilir. İstihdam edilen personel iktisadi işletme adına sigorta ettirilir,
ücretleri ve diğer sosyal hakları iktisadi işletme tarafından karşılanır.

10- MÜDÜR ATANMASI, YETKİ VE SORUMLULUK
İktisadi işletmenin Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve bu Yönerge'de
belirtilen amaçlar ve esaslar çerçevesinde işlemlerinin yürütülmesi için yönetim kurulunca
bir müdür atanır. Müdür iktisadi işletmenin her türlü işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu
olup iktisadi işletmeyi temsil ve ilzam eder. Müdür yaptığı faaliyetlerden dolayı Dernek
Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Müdür kasden ya da ihmali davranışları nedeniyle
doğan zararlardan da sorumludur.

11- TESCİL VE İLAN
Dernek Yönetim Kurulu’nun iktisadi işletme kurulmasına ve sorumlu müdür
atanmasına ilişkin kararı Ticaret siciline tescil edilir. Bu karar Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde de ilan edilir.

13- YÖNERGEDE AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER
Bu Yönerge'de açıklık bulunmayan hallerde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Derneği Tüzüğü ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

14- İŞLETME’NİN FESHİ
İşletme’nin feshine karar verme yetkisi, Dernek Yönetim Kurulu’na aittir. Fesih halinde
işletmenin bütün mal varlığı, bütün haklar ve alacaklar, borçları ile birlikte Derneğe intikal
eder.
15- YÜRÜRLÜK
Bu yönerge tescil tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

