Dernek Tüzüğü
Genel Hükümler
I. Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1.
Derneğin Adı: Reklam Yaratıcıları Derneği, 2908 sayılı Dernekler Yasası uyarınca kurulmuştur.
Kısa adı RYD´dir.
Madde 2.
Derneğin Merkezi: Derneğin Merkezi İstanbul´dadır.
II. Derneğin Kurucu Üyeleri:
Madde 3.
Reklam Yaratıcıları Derneği kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, uyruk ve
ikametleri aşağıda verilmiştir:
1. Oğuzhan Akay / Abdullah / 04.02.1955
Reklam Yazarı / TC
Hilmipaşa Sokak, Oyak Sitesi, C Grubu Orkide Apt. 8/16 Kadıköy - İstanbul
2. Yaşar Egemen Berköz / Mehmet Akif / 13.04.1941
Reklam Yazarı / TC
Ataköy 9.-10. Kısım 8-10 Blok D.12 Bakırköy - İstanbul
3. Raşit Çavaş / Naim / 15.08.1954
Reklam Yazarı / TC
Çelebideresi Yokuşu Sokak, 4/3 Yeniköy - İstanbul
4. Işıl Işın / Hikmet Celalettin / 21.01.1944
Reklam Yazarı / TC
Hilmipaşa Sokak, 2/26 Kadıköy - İstanbul
5. Figen İşbir / Hasan Süha / 26.07.1959
Reklam Yazarı / TC
Altunizade Veysi Paşa Sokak, Site 62 18/4 Koşuyolu - İstanbul
6. Batu İşmen / Sıtkı / 07.04.1941
Reklam Yazarı / TC
Yeniyol Sokak, Yayla Palas D.3 Esentepe - İstanbul
7. Sözer / Cemal / 05.08.1933
Reklam Yazarı / TC
19 Mayıs Mah. Dere Sokak 25/5 Şişli – İstanbul
8. İsmail Güven Turan / Ahmet / 1944
Reklam Yazarı / TC
Fulya Mah. Emirhan Sokak, Barış Apt. 4/9 Şişli - İstanbul
9. Doğan Yarıcı / Hasan /01.06.1967
Reklam Yazarı / TC
Köykahve Sokak, 15 Paşabahçe - İstanbul
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III. Derneğin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
Madde 4.
Reklam sektöründe, reklam yaratım süreci içinde yer alan Reklam Yaratım Yönetmeni,
Reklam Yazarı, Reklam Sanat Yönetmeni ve Grafikerler güçlerini birleştirerek, pazarlama
iletişiminde bu mesleklerin çıkarlarını korumak; aralarında mesleki bir dayanışma oluşturarak, bilgi, deneyim ve düşünce alışverişinde bulunabilmeleri için olanak sağlayarak, reklam
yaratım düzeylerinin yükselmesi için çaba göstermek; uluslararası reklam çalışmalarında
Türkiye´yi temsil etmelerini sağlamak; Türkiye´deki yerli, yabancı veya yabancı ortaklı
reklam ajanslarında çalışan üyelerinin haklarını korumak; çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yasaya dayalı telif haklarının korunması yönünde girişimlerde bulunmak.
Madde 5.
Reklam Yaratıcıları Derneği, Madde 4´te anlatılan amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki
etkinliklerde bulunabilir:
a. Meslek yayınları gerçekleştirir. Reklamcılıkla ilgili yerli ve yabancı yayınları izler, reklam
yaratıcılarına yararlı olabilecekleri derler, yayın organlarında dernek amacını destekleyen
yazıların çıkmasına yardımcı olur.
b. Üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için meslek kursları, seminerler, konferanslar,
toplantılar, geziler gerçekleştirir, dil ve meslek bursları sağlamaya çalışır.
c. Uluslararası Ticaret Odası´nın belirlediği Reklam Ahlak Yasası ve benzeri kurallara
uyulmasını destekler. Aynı şekilde Reklam Özdenetim Kurulu´nun belirlediği esasları da
dernek ilkesi olarak kabul eder. Üyelerinin uymasını şart koşar.
ç. Reklam yaratıcılarının kendilerini daha da geliştirebilmelerine olanak sağlayacak çalışmaları desteklemek amacıyla yarışmalar düzenler, ödüller verir.
d. Reklamcılık ve sanat alanında çalışan bütün eğitim kurumları, ticari firmaları ve yapılarıyla işbirliğine girer.
e. Reklam yaratıcılarının yasal haklarını korur, ekonomik haklarını savunur, maddi olanaklarının gelişmesi ve mali standartlarının belirlenmesi için hukuk bürolarıyla işbirliği yapar.
f. Reklamların sunulduğu tüketiciye karşı, gerçekleştirilen çalışmalarda toplumsal, ahlaksal
ve yasal sorumluluklara üyelerin uymasını sağlar. Bunun için ilgili kurum ve yapılarla ortak
çalışmalar gerçekleştirir ve bu çalışmaları kamuya duyurarak hem sektörü hem de tüketicileri bilgilendirir.
g. Taşınmaz mal alabilir, gayrimenkul sahibi olabilir, bunları satabilir ve bağış alabilir.
h. Yönetim Kurulu, reklam sektörünün gelişmekte olduğu diğer illerde talep olması durumunda o merkezlerde temsilciler atar.
IV. Üye olma ve üyelikten çıkma:
Madde 6.
Reklam (burada kastedilen reklam: Bir ürün, hizmet, fikir ya da kurumu tanıtmak amacıyla
karşılığı ödenerek, kimin tarafından yapıldığı ve yaptırıldığı bilinen, bir mecra kullanılarak
mesaj ileten çalışmalardır.) yaratım süreci içinde yeralan reklam yaratım yönetmeni,
reklam yazarı, reklam sanat yönetmeni ve reklam sektöründe çalışan grafikerler Reklam
Yaratıcıları Derneği´ne üye olabilirler.
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Dernek üyeleri,
a. 18 yaşını doldurmuş,
b. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip,
c. Dernekler Yasası´nın 4. maddesine göre dernek kurması yasaklanmamış,
ç. Sektördeki stajyerliğini veya asistanlık dönemini tamamlamış, işini tek başına yapabilir
duruma gelmiş,
d. Asıl mesleğinin reklam sektöründe belirttiği dal olması,
e. Mevcut üyelerden en az ikisinin referansını alması,
f. Sektörde çalıştığını (şu an çalışmıyor olsa bile) belgeleyen bir dokümanın bulunması
(bordro, kurum yetkililerince verilmiş çalıştığını belirten onaylı bir belge gibi),
g. Belirlenen aidatı ve giriş ödentisini ödemeyi kabul ederek üstlenmiş olmalıdır.
Dernek üyeliği için, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanır, başvuru yapana bildirilir ve istenilen evrak ödentiler ödenince
de üyelik başlar.
Madde 7.
Üyelikten çıkma: Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler, bu kararlarını Yönetim Kurulu´na
yazılı olarak ileterek üyelikten ayrılırlar. Yazılı bildirim yapmadıkları sürece kendi istekleri
ile ayrılmış sayılmazlar. Yasal sorumlulukları devam eder.
Madde 8.
Üyelikten çıkarılma:
a. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra 6. maddedeki koşullardan birini veya hiçbirini
taşımadığı anlaşılanlar ya da bu nitelikleri sonradan süresiz olarak yitirenler.
b. Üstlendiği ödentileri altı ay içinde ödemeyenler. Bu üyelere (en son belirttikleri iş veya
ikamet adreslerine) bir kereye mahsus olmak üzere yazılı ödeme çağrısı yapılır.
c. Dernek amacına aykırı hareket edenler (Madde 4- Madde 5)
Yönetim Kurulu´nun oyçokluğu ile üyelikten çıkarılırlar. Yönetim Kurulu´nun üyelikten
çıkarma kararları, Genel Kurul´un aklamasıyla gerçekleşir.
V. Derneğin Organları:
Madde 9.
Derneğin Organları Şunlardır:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Disiplin Kurulu
Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından gerektiği hallerde diğer il merkezlerine, o bölgedeki
üyeleri yönlendirmek amacıyla atanan temsilciler bulunmaktadır. Temsilciler, dernek organı
degil, Yönetim Kurulu Kararlarının uygulayıcısıdırlar.
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Madde 10.
a. Genel Kurul:
Genel Kurul, Reklam Yaratıcıları Derneği üyelerinden oluşur.
Madde 11.
Olağan toplantılar ve işleyiş:
Genel Kurul, Yönetim Kurulu´nun çağrısıyla iki yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır.
Genel Kurul ayrıca, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü zaman veya
dernek üyelerinin beşte birinin yazılı çağrısı ile Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplanır.
Madde 12.
Genel Kurul’un toplanması:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul´a katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.
Genel Kurul’a katılacak üyeler, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede en az 15 gün
önceden ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile
ikincisi arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat
ve yer ile toplantı gündemi en az 15 gün önce o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile
bildirilir ve toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.
İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı yine o yerin en büyük mülki
amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.
Madde 13.
Genel Kurul´a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu´nca düzenlenen listedeki adları karşısına
imza koyarak toplantı yerine girerler.
Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy kullanma, oy hakkı olan kişi tarafından gerçekleştirilir.
Vekaletle oy kullanılamaz.
Genel Kurul, katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda
çoğunluk olmazsa, ikincide yeter sayı aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı
Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı
ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserlerinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Kararlar oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değişmesi ve derneğin feshi kararları için
üçte iki çoğunluk oyu gereklidir.
Genel Kurul toplantısı sırasında bir başkan, bir başkanvekili ve yazman seçilir. Toplantıyı
başkan yönetir.
Genel Kurul toplantısında yalnızca toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği konular gündeme alınır.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler imzalanarak, gerekleri yapılmak üzere, Yönetim
Kurulu´na verilir.
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Madde 14.
Genel Kurul´un görev ve yetkileri şunlardır:
a. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları´nın asıl ve yedek üyelerini seçmek.
b. Tüzüğü değiştirmek.
c. Yönetim ve Denetleme Kurulları´nın raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulları´nı aklamak.
ç. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek onaylamak.
d. Gerekli taşınmaz malların satın alınması için Yönetim Kurulu´na yetki vermek.
e. Derneği feshetmek.
f. Derneğe giriş ödentisi ile aidatları belirlemek.
g. Yasalarca verilmiş öbür görevleri yürütmek.
b. Yönetim Kurulu:
Madde 15.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yedi asıl ve Yedi yedek üyesi vardır.
Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ve bir
sayman seçer.
Derneğin temsilcisi ve yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Dernekler Kanunu ve Dernek
Tüzüğü´nde gösterilen bütün görevleri yerine getirir.
Yönetim Kurulu, ayda en az iki kez toplanır. Üç toplantıya özürsüz olarak üst üste gelmeyen
üye, Yönetim Kurulu´ndan çekilmiş sayılır ve yeri yedeklerden doldurulur.
Madde 16.
Yönetim Kurulu Başkanı, derneğin tüzel kişiliğini temsil eder. Genel Kurul´a seçilen organların, Dernekler Kanunu´nun 30. maddesi gereğince en büyük mülki amire bildirilmesi başkanın görevidir.
Genel Sekreter gerektiğinde başkana vekalet eder, derneğin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili
yazışmalarını gerçekleştirir ve toplantılarında derneği temsil eder, karar defteri, üye kayıt
defteri ve gelen-giden belge trafiğini tutar.
Sayman, derneğin parasal işlerini üstlenir. Bankadan para çekme ve yatırma işlerini başkanla birlikte yürütür; dernek kasasına bakar;
a. Gelir-gider
b. Bütçe
c. Kesin hesap
d. Bilanço
e. Alındı belgesi
f. Kayıt defteri
g. Demirbaş defterlerini tutar.
Derneğin tutması gerekli ve yukarıda sayılı yedi defterin noterden onaylı olması zorunludur.
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c. Denetleme Kurulu:
Madde 17.
Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.
Kurul, üyeleri arasından birini başkan seçer.
Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla, derneğin işleyişini ve gelir-gider işlemlerini denetler, tüzük ya da mevzuata aykırı gördüğü konularda uyarıda bulunur, bu yolda
düzenlediği raporlarını Yönetim Kurulu´na, ayrıca genel denetleme raporunu da Genel
Kurul´a verir.
d. Disiplin Kurulu:
Madde 18.
Disiplin Kurulu üç asıl ve üç yedek olarak Genel Kurul tarafından seçilir.
Meslek onuru açısından sakıncalı durum ve davranışları görülen üyelerin uyarılması ile
dernek amacına aykırı davranan üyelerin dernekten çıkarılması konularında görüşünü
bildirir.
e. Temsilciler:
Reklam Yaratıcıları Derneği
Temsilciler
Madde 19.
Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli görülen hallerde, dernek kapsamına giren alanlarda ve
dernek üyeleri arasından dernek merkezi dışındaki yerlere temsilciler atanabilir.
Temsilciler, görevlendirildikleri yerlerde, kendilerine verilen görevleri ve Yönetim Kurulu
isteklerini yerine getirirken, Yönetim Kurulu kararına ve dernek tüzüğüne uygun olarak
hareket etmek zorundadırlar.
Yönetim Kurulu, temsilcilerin görevlerini yapmalarında yetersiz olmaları, temsilcilik sıfatlarını kötü kullanmaları gibi durumlarda onları değiştirmeye gidebilir.
Yönetim Kurulu dilediği yerde temcilsiliği kaldırabilir.
VI. Derneğin gelirleri ve mali hükümler:
Gelirler
Madde 20.
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a. Üyelerin, üye olmalarıyla üstlendiği tüm ödentiler. Giriş ve yıllık ödenti miktarları ile
ödeme biçimleri, her yıl Genel Kurul´ca belirlenir.
b. Yapılan yayınlar (dergi, kitap, bülten ve gazete), düzenlenen piyango, gezi, çalışma,
spor gösteri ve yarışması, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.
c. Dernek tarafından basılan kart, afiş ve yapılan çeşitli hediyelik eşya malzemelerinin
satışından elde edilen gelirler.
d. RYD´nin internet üzerinde yayın yapan WEB sitesinin belli bölümlerinin kişi ve kurumlara kiralanması ile elde edilen gelirler.
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e. RYD´nin basılı yayınlarına (dergi, kitap, bülten ve gazete), çeşitli kurum ve kişilerden
alınan ilan ve tanıtımların bedelleri.
f. Üyeler dışında gelen talepleri değerlendirerek, reklamcılık ile ilgili konularda düzenlenen
eğitim ve kültür etkinliklerinden alınan bedeller.
g. Derneğin nakit, menkul kıymet ve mal varlığından elde edilen gelirler ve faizler.
h. Her türlü bağış ve yardımlar.
Madde 21.
Derneğin feshi durumunda mal varlığının tasfiye biçimi genel kurul tarafından kararlaştırılır.
Madde 22.
Yönetim Kurulu, bütün gelirleri, alındı belgesi ile toplar, giderleri harcama (gider) belgesi ile
yapar. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanı hemen sağlanamıyorsa en büyük
mülki amire onaylatılarak özel basılmış Alındı Belgesi kullanılabilir. Özel belgeler, resmileri
sağlandığında, bunlarla değiştirilir. Alındı Belgesi´nde bağışta bulunanın açık kimliği ve
imzası bulunur.
VII. Derneğin feshi
Madde 23.
Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek
için Genel Kurul´a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
Bu şekilde çoğunluk sağlanamazsa Madde 13´e 4 ve takip eden fıkraları uyarınca hareket
edilerek ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin
feshi, beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından mahalli mülkiye amirine yazı ile bildirilir.
Madde 24.
Derneğin feshine karar verilmesi halinde bütün mal varlığı, aynı alanda faaliyet gösteren
başka bir derneğe veya Türk Eğitim Vakfı´na devir ve teslim edilir.
Madde 25.
Tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde Yasa Hükümleri uygulanır.
VIII. Çeşitli Hükümler:
Madde 26.
Derneğin iç yönetimi için gerekecek her türlü yönetmelik, dernek tüzüğüne ve özellikle de
amaç maddesine uygun olmak koşuluyla ve Genel Kurul´dan geçirilerek çıkarılabilir.
Madde 27.
Dernek Tüzüğü, 13. maddeyi oy çoğunluğu biçimine uymak, toplantı gündemine konmuş
olmak, değişiklik önerileri ve gerekçeleri uygun bir süre önce üyelere sunulmuş olmak
koşullarıyla değiştirilebilir.
Madde 28.
Dernek tüzüğünde yer almayan hükümler konusunda Dernek Kanunu ve Medeni Kanun
hükümleri geçerlidir.
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