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İZMİR KÜLTÜR VE TARİH ARAŞTIRMALARI DERNEĞİNİN MİSYONU
İZMİR kentinin sekiz bin beş yüz (8500) yıllık tarihini araştırmak, belgeler ve raporlar hazırlamak,
konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, her türlü kültür mirasını gün
ışığına çıkarmak, tanıtmak, korumak ve gelecek nesillere bırakmaktır.
İZMİR KÜLTÜR VE TARİH ARAŞTIRMALARI DERNEĞİNİN VİZYONU
Kültür ve tarih alanındaki araştırmalarıyla, İzmir ve hatta Ege’nin en etkin ve en güvenilir sivil
toplum kuruluşu olmak.
İZMİR KÜLTÜR VE TARİH ARAŞTIRMALARI DERNEĞİNİN AMACI
Derneğin amacı, başta İzmir olmak üzere İzmir ve çevresinin tarihini araştırmak, İzmir ve çevresinin
kültür, sanat ve sosyal yaşamına katkıda bulunacak ve toplumu geliştirecek çalışmalar yapmak ve de
bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir.
Bu amaca yönelik olarak kısa adı İKTAD olan İzmir Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği şu
çalışmaları hedeflemektedir:
* İzmir ve çevresine dair özgün araştırmaların yapılmasını/yayınlanmasını sağlamak,
* İzmir ve çevresine dair özgün projelerin hazırlanmasını sağlamak/öncülük etmek,
* İzmir’in çok acil bir gereksinim olan bir İzmir Kütüphanesi’nin kurulmasına öncülük etmek, gerekli
kurumsal girişimleri yapmak,
* İzmir’in o zengin kültürel birikimini ortaya koyacak İzmir Kültür Envanteri’nin hazırlanmasını
sağlamak, bunun için gerekli adımların atılmasına öncülük etmek,
* Dünyanın görsel ve yazınsal varlıklarını dijital ortama aktardığı ve bu aktarılan obje sayısının
milyonları bulduğu ortamda İzmir için bir dijital merkez oluşturmak/oluşturulması için girişimlerde
bulunmak,
* İzmir’in çok acil bir gereksinimi olan süreli bir yayın hazırlamak,
* İzmir için Unesco Dünya Kültür Mirası listesine girebilecek projeler üretmek.
İKTAD ÜYELİK KRİTERLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı
kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye
olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme
hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
a)

b)

c)
d)

18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, taksirli suçlar hariç olmak
üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olmamak, yüz kızartıcı suçlardan hüküm
giymemek.
Genel Kurul tarafından tayin olunan giriş ödentisini peşin olarak ödemiş olmak ve Genel Kurul
tarafından belirlenen yıllık aidatları tayin olunan şekilde zamanında ve eksiksiz olarak
ödemek.
Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek Yönetim Kuruluna tavsiye edilmiş olmak.
Kurulması yasaklanan dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış
faaliyetlerde bulundukları tespit edilerek mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin
yöneticileri için, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler
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Kanununun 101. maddesinin (d) bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan
veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri için de çıkarma
kararının veya Anayasa Mahkemesi kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren beş
yıl geçmesinden sonra dernek kurma hakkını yeniden kazanmış olmak.
Üyelik başvurusunun olumlu değerlendirilmesi, üyelik talebinin kabul edilmesi ve kabul
kararının üye adayına bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde giriş aidatı ve yıllık aidatın
ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde aday tarafından mali yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi durumunda, üyelik başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Giriş aidatı
Yıllık aidatı
TOPLAM

: 100 TL (Sadece 1 defa girişte)
: 120 TL
: 220 TL

NEDEN İKTAD ÜYESİ OLMAK İSTİYORSUNUZ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İKTAD’TA HANGİ KONULARDA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
İKTAD’ın kuruluş amacını, vizyon ve misyon ve üyelik kriterlerini dikkatle okudum. İstenen tüm bilgileri ve
İKTAD hakkındaki görüşlerimi yazdım. Bu misyona uygun bir üye olmayı kabul ederek kendi isteğimle İKTAD’a
üye olmak istiyorum.
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