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GIDA LABORATUVARLARI VE GIDA DENETÇİLERİ DERNEĞİ   

 AMAÇ VE FALİYETLERİ (ONAYLI TÜZÜK ÖZETİ) 

 
 

 Derneğin Adı ve Merkezi 

 
 Madde 1- Derneğin Adı: “GIDA LABORATUVARLARI VE GIDA 

DENETÇİLERİ   DERNEĞİ” dir. Derneğin kısaltılmış adı ’’ GLADER ” dir. 
 

Dernek Kütük No: 34-250-024 
 

Derneğin logosunda kullanılan renkler olarak Turkuaz mavisi ve Gül kurusu 
(Koyu pembe) renklerinin kullanılması tercih edilmiştir. 

 Derneğin merkezi İstanbul’dur.  

 Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe 
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı; 

 
 Madde 2- Dernek, İlgili ( 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda Ve Yem Kanunu) kanun ve yönetmeliklerle kurulan, Kamu yetkinliği 
verilen ve Mülkiyeti Kamu veya Özel olan Gıda Kontrol Laboratuvarları ile 

Kamu ve Özel sektörde faaliyet gösteren Gıda Denetçilerinin ve 
branşımızla ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ile daha üst 

akademik kariyer sahiplerinin; Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini 
ve geliştirilmesini sağlamak, Kurumsal / Bireysel üyeleri bir dernek çatısı 

altında toplamak, aynı alanda çalışanların koordinasyonunun ve 
sözcülüğünün sağlanması ile ilgili olarak çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara 

destek vermek amacı ile kurulmuştur. 

 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri; 

  

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,   
2-Derneğin amacına uygun kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay, 

kongre ve eğitim vb. çalışmaları düzenlemek,  
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, 

doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 
çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve 

bülten gibi yayınlar çıkarmak, 
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her 

türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 
 5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak 

ve yurt içinden bağış kabul etmek, 
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin 

etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için 

sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,  

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam 
ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,  tiyatro, sergi, spor, gezi ve 

eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden 
yararlanmalarını sağlamak, 
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9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, 

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis 

etmek, 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde 

federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak 

derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak, 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, branşımıza ve amacımıza uygun yurt 
dışındaki derneklere üye olmak ve bu tür ihtisas dernekleriyle ortak çalışmalar 

yapmak veya yardımlaşmak, 
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı 

Dernek 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, 
13-Gerekli görülen Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki il ve ilçelerde 

temsilcilikler açmak, 

14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan 

alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla 

ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak veya oluşmuş 

platforma katılmak,  

15-  Dernek üyesi olan Gıda Kontrol Laboratuvarları ile Gıda Denetçilerinin 

her türlü ihtiyaç duyduğu demirbaş ve/veya sarf malzemelerin toplu alımlarına 

yönelik lojistik birliktelik sağlamak için koordinasyon yapmak, 

16- Dernek üyesi Gıda Kontrol Laboratuvarları ile Gıda Denetçilerinin KYS 

(Kalite Yönetim Sistemi) kapsamında uygulanan günümüzde uluslararası ISO 

17025 ve ISO 17020 standartlarının güncel olan şekli ile hizmet verebilmeleri 

için,  gerekli olan eğitim, danışmanlık, dayanışma ve sistem kurulması 

başta olmak üzere gerekli duyulan bütün ihtiyaçların karşılanmasına destek 

vermek, 

17- Derneğin Kurumsal ve/veya Bireysel üyelerince gönüllülük ilkesine 

göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) ve HAK (Helal Akreditasyon 

Kurumu) tarafından talep edildiğinde; üye laboratuvarlar arası deney 

karşılaştırması yönetmek ve sonuç raporu hazırlamak, 

18- Dernek gerekli olduğunda sosyal medya (Facebook, İnstagram ve 

Twitter vb.) aracılığıyla görsel ve yazılı açıklamalarda bulunur.  

 

       Derneğin Faaliyet Alanı; 
1. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Ekonomi 

Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre Bakanlığı, TÜRKAK (Türk 
Akreditasyon Kurumu), HAK (Helal Akreditasyon Kurumu) başta olmak 

üzere, ilgili yasal otorite ve/veya kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 
Derneğin amacı kapsamında sektörü temsil etmek ve gerektiğinde 

gönüllülük ilkesine bağlı olarak devlet kuruluşlarına müşavirlik 
yapmak üzere üye görevlendirmek, ve/veya koordinasyon sağlamak 

için görev almak, 
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2. Derneğin amacı kapsamında sosyal medya, yazılı ve görsel basınla 
işbirliği yaparak tüketicilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları 

yapmak. Gerektiğinde sektörü temsilen örtüşen ve karşıt veya 

tamamlayıcı bilimsel görüşlerde bulunmak ve yapıcı, yön gösterici 
eleştiride bulunmak, 

 
3. Derneğin amacı kapsamında yurt dışı faaliyetlerinde ve T.C. Dış İşleri 

Bakanlığı ile TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) vb. kamu 
kuruluşlarının faaliyetlerine; eğitim, tüketicilerin bilinçlendirilmesi, 

ilgili kalite sistemlerinin kurulması, gıda kontrol laboratuvarı kurulması, 
cihaz ve ekipman desteği, gıda denetçisi vb. desteklerde bulunmak, 

talebe göre muhtemel projeler ile iş birliği alanları oluşturmak ve 
gerektiğinde yapılan faaliyetlerine katılım sağlamak ve belge 

düzenlemek, 
 

4. Derneğin amacı kapsamında gıda denetçilerinin aldığı eğitim ve 
sertifikaları değerlendirilerek dernek üyesi olan Gıda Denetçilerini 

kategorize edilmesi için dernek yönetmeliği oluşturmak ve genel 

kurulda kabul edildikten sonra Gıda Denetçisi üyelerimizi 
belgelendirmek ve izlenebilirliğini sağlayıcı son teknoloji 

gerekliliğini yerine getirmek, 
 

5. Derneğin amacı kapsamında üyeleri ziyaret etmek, yönetim kurulunca 
belirlenecek Kurumsal ve Bireysel üyelerin etik kurallara uygunluğunu 

yerinde incelemek, tavsiyelerde bulunmak ve dernek logosunu 
derneğin amacına uygun kullanımını yerinde incelemek varsa 

olası olumsuzlukları yönetim kuruluna rapor etmek ve üyeyi sözlü veya 
yazılı olarak uyarmak, 

 
6. Derneğin amacı kapsamında ISO 9001, ISO 17020, ISO 22000, ISO 

22003 ve ISO 17025 başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kalite 
yönetimi başta olmak üzere branşımızla ilgili standardların güncel 

eğitimini verebilen ulusal veya uluslararası yetkinliği olan eğitmenlerce 

üyelerimize eğitim vermesi için yönlendirmek ve belgelendirmek, 
 

7. Dünya genelinde (öncelikle gelişmiş ülkelerde) Gıda Kontrol 
Laboratuvarlarının ve Gıda Denetçilerinin çalışmalarını takip etmek, 

yayınlarını tedarik etmek, bu konular ile ilgili düzenlemeleri takip 
etmek, analiz metotları hakkında karşılıklı görüşme yapmak ve 

yazışmak,  bilgi paylaşımı için dernek üyesi olan laboratuvar personeli 
ile gıda denetçisini eğitim almak veya bilgi edinmek maksadıyla yurt 

dışına göndermek.  

  

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri; 
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini 

benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü 
koşulları taşıyan her T.C. vatandaşı gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma 

hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişiler üye olamazlar.  
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 Dernek başkanlığına Dernekçe düzenlenecek form ile yapılacak üyelik 
başvurusu (bireysel üye veya tüzel kişi temsilcisi), dernek yönetim kurulunca 

karara bağlanır. 

 
      Üyelik türleri;  

      3-1- Asıl Kurumsal Üye (Gıda Kontrol Laboratuvarı Tüzel Kişilik Temsilcisi) 
      3-2- Asıl Bireysel Üye ( Gıda Denetçisi ve gıda bilimlerinde en az ön lisans 

eğitimi alanlar ile yüksek lisans ve daha üst akademik kariyeri olanlar) 
      3-3 -Onursal Üye  

 Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim 
kurulunca üyeliğe kabul edilen kişiler ( Bireysel Üye) ve tüzel kişilik ( Kurumsal 

Üye)’ lerdir.  

  

 Üyelikten Çıkma; 
 Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma 

hakkına sahiptir. 

  

 Üyelikten Çıkarılma; 

 Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller; 
   Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak ve Üye olma şartlarını 

kaybetmiş olmak, 
 

 Dernek Organları; 
 Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

 6-1-Genel Kurul,  
 6-2-Yönetim Kurulu, 

6-3-Denetim Kurulu, 

 Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı; 
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe 

kayıtlı Kurumsal ve Bireysel üyelerden oluşur. 
 

 Genel Kurul;  
 
7-1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

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

 
Toplantı Usulü 
Genel kurula katılma hakkı bulunan Kurumsal ve Bireysel üyelerin salt 

listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin 
resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri (T.C. Kimlik Kartı, T.C. Ehliyet, T.C. 
Pasaport) , yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek 
görevliler tarafından kontrol edilir.  

 
Açılışta, T.C. nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Devletimizin 

bekası için Şehit düşenler ile ebediyete intikal etmiş gıda güvenliği alanında 
görev yapmış şahsiyetler için bir dakikalık saygı duruşu ile akabinde İstiklal 
Marşının okunması zorunludur. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere 
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üyelerden bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti 
oluşturulur. 

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri; 
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa,  bütün maddelerin 

ayrı ayrı oylamaları açık olarak yapılır. Ancak dernek organlarının seçimi 

(yönetim kurulu ve denetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri ) gizli oylama ve 
açık dökümü ile yapılır.    

 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri; 

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.     
  

 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri; 
 Madde 10-Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca 

seçilir.  
 

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; 
 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

 10-1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya 
birkaçına yetki vermek, 

 10-2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek 

döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
 10-3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul 

onayına sunmak 
 

 Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri; 
 Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 

seçilir.  

  

 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın 

gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve 

dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit 
edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve 

denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında ilk 

genel kurula sunar.  
 

Derneğin Gelir Kaynakları; 
 Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

 
 12-1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ve Aylık ödenti olarak; 

    
      12-3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve 

yardımlar, 
       

 


