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Sayın 

Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan 
Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri, 
çalışma usullerini açıklayan 21 maddeden oluşan TURİZM VE DESTİNASYON 
GELİŞTİRME DERNEĞİ (TDGD) TÜZÜĞÜ’nün Madde 2’de belirtilen aşağıda yazılı 
ana faaliyet ve çalışma konularını dikkate alarak okumanızı rica ediyoruz. 

TDGD’nin Madde 2’de yazılı faaliyet alanı ve çalışma konuları, sizin de ilginizi 
çekiyor ve sahip olduğunuz bilgi, birikim ve deneyimlerinizi diğer üyelerimizle 
birlikte, ortak akıl ve işbirliği içinde paylaşmayı gönülden arzu ediyorsanız 
Tüzük’te belirtilenlerin çok daha ötesinde kapsamlı projelere hazırsınız demektir. 

TDGD’nin tüm üyeleriyle birlikte yeni ortak deneyimler kazanmak için size 
verilecek görev ve sorumlulukları hiç tereddüt etmeden yerine getirebileceğinizi 
öğrenmekten heyecan duyacağız.   

Araştırma, strateji ve uygulamalara dair görüş ve önerilerinizi derneğimizi 
hedeflerine ulaştırmada, projeler kapsamında ulusal ve uluslararası ölçekte iş, 
ilişki ve iletişim süreçlerindeki her aşamada temsil edebileceğinizi de taahhüt 
ediyorsanız, sizi aramızda görmek hepimize güç, kıvanç ve keyif verecektir. 

Siz de TDGD’nin çalışma konuları ve faaliyetlerinde aktif rol almak istiyorsanız, 
sizi diğer üyelerimize takdim edebilmemiz, onay ve kayıt işlerinizi yapabilmemiz 
için son bölümdeki üyelik başvuru bilgilerinizi doldurup göndermenizi rica ederiz.

Saygı ve sevgilerimizle,

TDGD Yönetim Kurulu
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TURİZM VE DESTİNASYON GELİŞTİRME DERNEĞİ (TDGD) TÜZÜĞÜ

Madde 2- Dernek, Türkiye’de turizm ve gelişme potansiyeli olan yöreler, bölgeler, kentler, ilçeler 
ve köylerdeki cazibe unsurlarını öne çıkarmak. Yeni cazibe noktaları oluşturarak yurt içinden ve 
yurt dışından yatırımcılar ve turistler çekmek üzere tanıtımlarını yapmak. Türkiye’ye daha fazla 
turistin gelmesini ve gelenlerin daha uzun kalmasını sağlamak, daha çok harcama yapmalarına 
uygun koşulları oluşturarak sosyal ve ekonomik kalkınmaya ölçülebilir girdiler ve fayda sağlayacak 
sürdürülebilir projeler hazırlamak amacı ile kurulmuştur. 

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 

1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar 
yapmak,  

2. Yurt içinde ve yurt dışından yatırımcı çekmek, bağış ve sponsorluk desteği sağlamak için 
eğitim, seminer, toplantı, konferans ve panel gibi etkinlik ve organizasyonlar 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 gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve 
bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yurt içinde ve dışında yayınlanmak üzere tanıtım filmleri ve 
reklamlar çekmek,

4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve 
gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5. Yasalarca kabul görmüş, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, dernek, vakıf ve birlikler, 
sivil toplum örgütleri, konseyler, üniversiteler, yerel yönetimler, valilikler, devlet kurumları, 
kalkınma ajansları, fon ve finans kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştirmek, gerekli izinler 
alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışındaki 
kurum, kuruluşlardan bağış kabul etmek, sponsorluk desteği sağlamak,

6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla 
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

7. Üyelerinin, paydaşlarının, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların ve sektöre ilgi duyanların 
yararlanmaları ve bilgi edinmeleri, yapılan çalışmaları değerlendirebilmeleri için lokal açmak, 
sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 



tdgd.org.tr

8. Üyeleri, paydaşları ve sektöre ilgi duyanlar arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve 
devam ettirilmesi için yurt içinde ve dışında yemekli toplantılar, konser, balo, kültür, sanat, 
sergi, spor, gezi, festival, şenlik, yarışma ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin 
bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

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 vakıf kurmak, federasyon kurmak 
veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği 
tesisleri kurmak,

11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu 
kuruluşlarla proje bazında 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. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle 
kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle 
veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için 
plâtformlar oluşturmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, hazırladığı sosyal inovasyon projeleri ile özellikle kadın emeğini değerlendirilmek ve 
ekonomiye katkısını artırmak, gençlerin yetenek ve eğitimlerle donanımlı hale getirmek, kaybolmaya 
yüz tutan zanaatları canlandırmak, yerel halkın nitelik ve yaşam kalitesini yükseltmek, yörelere, 
bölgelere ve kentlere yeni yatırımcılar ve yatırımlar çekmek. Böylelikle canlı, sürdürülebilir, 
yaşanabilir ve gelişen destinasyonlar oluşturmak.  

Köyler, yöreler, bölgeler, ilçeler ve kentleri sosyal ve ekonomik anlamda kalkındırmak, 
güçlendirmek, buraları yaşamak için harika yerler yapmak.  Yerli ve yabancı turistlerin daha çok 
ziyaret etmelerine imkân sağlayacak koşulları oluşturmak ve teşvik etmek, bunun için de her türlü 
sosyal, ekonomik ve tanıtım faaliyetlerini tasarlamak ve organize etmek.
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Köyler, yöreler, bölgeler, ilçeler ve kentlerdeki yer altı ve yer üstü taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıklarının, tarihi, geleneksel ve folklorik değerlerinin, doğal güzelliklerinin, tarımsal alanlarının, 
bağlarının, botanik ve florasının, endemik bitkiler ve bunlara bağlı ürünlerin, nesilden nesile 
aktarılarak yaşayan geleneksel el sanatları ve zanaatlarının, buralara özgü lezzet mirasını oluşturan 
gastronomik ürün ve değerlerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapmak.

Turizm başta olmak üzere gastronomi, yeme/içme, konaklama, hizmet, tarih, kültür, sanat, doğa, 
tarım, sağlık, spor, eğitim, teknoloji, sanayi, yenilenebilir enerji ve benzeri konularda “akıllı kentler” 
haline getirmek. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi güncel sorunları dikkate alarak bölgeleri ve 
yöreleri sürdürülebilirlik ilkeleri ile 21. yüzyılın koşullarına uygun olarak geliştirmek, iyileştirilmek, 
gerekiyorsa yeniden tasarlanması için projeler hazırlamak.  

Yöreye, bölgeye, semte, kente özgü kurumsal kimliğin oluşturulmak, buralardaki özgün ürün ve 
hizmetlerin, soyut ve somut değerlerin öne çıkarılması, tanınması, markalaştırılması, pazarlanması, 
talep görmesi, “iyi bir yer” ve/veya “iyi bir ürün/hizmet” diye tavsiye edilmesi için yurt içinde ve 
yurt dışında tanıtılmasını sağlamak.

Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda ulusal sınırlar içinde ve dışındaki devlet kurum ve 
kuruluşları, bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, 
oda ve birlikler, meslek ve sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatif ve platformalar, hibe/fon ve finansal 
kuruluşlar, yatırımcılar, yatırım ve kalkınma ajansları ile işbirlikleri geliştirmek.

Dernek, faaliyet amacı ve hedefleri kapsamına giren her konuda ulusal ve uluslararası ölçekte 
araştırmalar, toplantılar, arama konferansları, zirveler, sempozyumlar, festivaller, şenlikler, 
yarışmalar, film ve reklam tasarım ve üretimi, dijital ve sosyal medya yöntemleri ile geleneksel ve 
web üzerinden tanıtım amaçlı etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek gibi alanlarda faaliyet 
gösterir.

NOT: TDGD’nin dernekler kanunu gereğince standart işleyişine dair kurallardan oluşan 21  
maddenin tümünü görmek isteyenlere TÜZÜK  hemen gönderilebilir.
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ÜYE BAŞVURU FORMU

TURİZM ve DESTİNASYON GELİŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞI’NA

Derneğinizin tüzüğünü okudum. Tüzükte belirtilen şartlara uyarak, üye olmak istiyorum. Bu 
inançla verilecek tüm görevleri yapacağımı, yüklendiğim sorumluluk ve bir seferlik 100 TL’lik giriş 
aidatını ödeyeceğimi ve aşağıdaki bilgilerin doğruluğu kabul ve taahhüt diyorum.

Tarih  : ...... /...... / 20.......

İmza  :

Adı - Soyadı :

ÜYE BİLGİLERİ

Adı Baba Adı

Soyadı Anne Adı

T.C. Kimlik No Doğum Yeri

Mesleği Doğum Tarihi

Öğrenim Durumu

Kan Grubu Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Cep Telefonu İl

İş Telefonu İlçe

Ev Telefonu Mahalle

E-Posta Adresi

İkametgah Adresi

İş Adresi


