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ANKIA.RA  GENÇLİK  KATILIMI   VE KÜLTÜRLERARASI   DİYALOG
DERNEĞİ   BAŞKANLIĞINA

Demeğiniz  tüzüğiintin  incelenmesinde  5253  sayılı  Dernekler  Kanunu  ve 4721
Türk  Medeni  kanunu  hükümlerine  aykın  bir hususa  rastlanılmamıştır.

472l  sayılı  Ttirk Medeni  Kanununun  62.  maddesi  ve Dernekler  Yönetmeliğinin  12.
maddesi  gereği  alh  (6)  ay  içerisinde  genel  kurul  toplantıslnm  yapılarak  zorunlu  organların
oluşturulması  ve  sonucun  Valiliğimize  bildirilmesini  rica ederim.

Metin  ARSLANBAŞ
Vali  a.

vali yardımcısı

Ek:  l Adet  Tüzük

* Bu  belge  elektronik  imzalıdır.  imzalı  suretinin  aslını  görmek  için  hups:/ /www.eiçisleri.gov.trlEwakDogrulama
adresine  girerek  (8  iLTJZE3  /  1NQoHiplq  j  p} EI ıJAicoYeGcU  ) kodunu  yazln| z.

Varlık  Mah.  Tanzimat  Cad.  No:67  E  Blok  l.Kat  Yenimahalle
Telefon  No:  (3l2)3l  l 03  40  Faks  No:  (3l2)3l  l 87 59
ePosta:  demekler@ankara.gov.tr  intemet  Adresi:   KEP:icisleribak;İ iljgi@hs0l.keD.tr
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Bilgi  için:  Kamer  KILIÇ
Şef

Telefon  No:
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MADDE  ı.) osnıııeĞiııı  noı

Derneğin  Adı  "Ankara  Gençlik  Katılımıve  Kültürlerarası  Diyalog  Derneği"  dir.

MADDE  2.)  DERNEĞİ ıı  ıvırRrezİ

Derneğin  merkezi  Ankara'dadır.

MADDE  3.)  AMACı  VE  FAALİYET  ALANı

Dernek,  gençlerin  toplum  yararına  yönelik  çalışmalarda  bulunan  aktif  ve  katılımcı  bireyler

olmalarını  sağlamak,  farklı  kültür  ve arkaplandan  gelen  gençler  ile uluslararası  işbirlikleri

oluşturmak  ve gençlerin  kapasiteIerini,  bilgi  ve becerilerini  geliştirmek  amacıyla

kurulmuştur..

Bu  bağlamda  gençlerin;   her  kademedeki  eğitim  öğretim  kurumlarında,  çalıştıkları  iş

kollarında  yönetime  katılmalarını,  kendilerini  ve  yaratıcılıklarını  geliştirebilmelerini,

sorunlarının  araştırılmasını,  çözüm  yolları  bulunmasını  ve  destek  sağlanmasını,  insan  ve  doğa

sevgisi  taşıyan,  insan  haklarına  saygılı,  demokratik  değer,  tutum  ve  davranışlara  sahip

bireyler  olarak  yetişmelerini,  Cumhuriyetin  laik, demokratik  ve sosyal  hukuk  devleti

ııiteliklerine  bağlılık  duygularının  ve örgütlenme  bilincinın  geliştirilmesini,  aile,  toplum  ve  ulus

bağlarının  güçlenmesini,  ülke  ve  dünya  barışı  ile  çevre  ve  toplumsal  kalkınma  alanlarında

daha  etkin olmaları  için  yurtiçi  ve  yurtdışı  gençler  ve  gençlik  örgütleri  arasında  yakınlaşma,

dayanışma  ve  işbirliğini  gerçekleştirmek  amaçlarımız  arasında  yer  almaktadır.

Gençlerin,  başta  Avrupa  Birliği  ülke gençleri  olmak  üzere  başka  ülke gençleri  ile

dayanışmasını  geliştirmek,  uluslararası  işbirlikleri  oluşturmak  amacıyla  gençlik  değişim| eri,

eğitim  kursları,  seminerler,  konferanslar  ve benzeri  organizasyonlar  düzenleyerek  farklı  ülke

gençlerini  ülkemize  davet  etmek,  ülkemiz  gençlerini  de  farklı  ülkelere  göndererek  gençlerin

ka  pasite,  deneyim,  bilgi  ve  beceri  leri  ni  a  rtırmaktır.

MADDE  4.)çALışMA  eiçirü  VE  KoNULARı

Dernek  amacını  gerçekleştirmek  için  aşağıda  belirten  konu  ve alanlarda  çalışmalar  yapabilir:

L.  Gençlerin  bulundukları  iş  kollarında,  eğitim  ve  öğretim  kurumlarında  inisiyatif  almalarını

sağlamak,  kendilerini  ilgilendiren  her  alanda  yönetime  girmeleri  için  gençleri  motive

etmek  ve bu amaçla  kişisel  gelişimlerine  yardımcı  olmak,

2.  Kültürlerarası  diyalog  ve ulus!ararası  işbirliklerinin  teminine  yönelik  projeler  düzenlemek,

yurt  içinde  ve yurt  dışındaki  sivil  toplum  örgütleri,  kamu  kurumları  ve benzeri

organizasyonlar  ile  ortak  ça!ışmalar  yürütmek  ve bu  amaç  doğrultusunda  dünyanın  çeşitli

ülkelerinde  şube  /   temsilcilik  açmak  ve kültürlerin  birbirlerini  tanımalarına  olanaklar

yaratmak,

3. Uluslararası  düzeyde  gençler  arasında  hoşgörü,  saygı,  sevgi,  arkadaşlık, barış  gibi  duygu

ve  düşüncelerin  yaygınlaştırılmasını  ve geliştirilmesini  sağlamaya

üretmek,

4.  Gençlerin  sorunlarının  araştırılmasına  yönelik  olarak  çalışmalarda  bulu

sorunlara  çözümler  üretmek  amacıy| a  ulusal  ve  uluslararası  projeler  üre
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5. Gençlerin  istihdam  edilebilmelerine  yönelik  projeler  üretmek,  yapılan  proje  ve

programlara  destekte  bulunmak,

6. Gençlerin  kendilerini  ve yaratıcılıklarını  geliştirmelerine  olanaklar  yaratacak  programlar

ve projeler  üretmek,

7. Gençlerin  konjonktürel  olaylar  başta  olmak  üzere  dünyayı  ilgilendiren  konulara  karşı

duyarlı  olmalarını  sağlamak,  yardıma  ihtiyaç  ülkelere,  topiumIara  ve bireylere  karşı

yapılan  çalışmalara  katılmak,

8. Gençlerin  dünya  barışı, çevresel  sorunlar,  küresel  ısınma  ve  toplumsal  kalkınma

alanlarında  proje| er  üretmeleri  için yurt  içi ve  yurt  dışındaki  gençler  ve  genç| ik  örgütleri

ile  işbirliği  oluşturmalarını  sağlamak,

9. Sosyal  medya,  dijital  medya  ve mobil  medyanın  insanlığın  yararına  kullanılması  amacıyla

çalışmalarda  bulunmak,  gençlere  bu  tarz  yapıları  etkin  ve  toplum  yararına  kullanmalarını

öğretmek  ve  bu  alanda  çok  uluslu  projeler  üretmek,

10.  Gençlerin  tüm dünya  gençleri  ile  dayanışma  içerisine  girmelerini  sağlamak  ve  bu  amaç| a

değişim  programları  düzenlemek,

] .] .  Bedensel  ve  zihinsel  engelli  gençler  başta olmak  üzere  uyuşturucu  ve alkol  bağımlısı

gençlik  ile  ilgili  projeler  üretmek,  yapılan  projelere  ve çalışmalara  destek  olmak  ve  bu  tarz

projeler  için gençleiin  gönüllü  olarak  çalışmalarını  motive  etmek,

12,  Gençlerin  kendi  kültür  ve  tarihlerini  etkin  bir biçimde  öğrenmelerini  ve  unutmamalarını

sağlamaya  yönelik  çalışmalarda  bulunmak,

i.3.  Gençlerin  ülkesini  seven,  birbirlerine  saygılı,  hoşgörü  ve  iyi  niyet  çizgisinde  bireyler  olarak

yetişmelelini  sağlamaya  yönelik  programlar  ve  projeler  üretmek,

14. Gençlerin  bilimsel  ça| ışmalara  ve  araştırmalara  katılmasını  teşvik  etmek,  genç  bilim

adamlarının  yetiştirilmesine  katkıda  bulunmak,

15.  Çalışma  yaşamındaki  gençierin  kişisel  ve  sosyal  gelişmelerinin  desteklenmesi  yaşadıkları

güçlükleı: in  ve  sorunların  çözümlenmesi  için eğitimler,konferanslar  ve seminerler

düzenlemek,

1_6. Yeni  mezun  veya mezun  olacak  gençlere  staj  imkanı  yaratmak  için  faaliyetlerde

bulunmak,

17.  Engelli  çocukların  ve gençlerin  toplumsal  yaşama  katılmalarına  ve  uyum  sağlamalarına

yönelik  destekleyici  ve kolaylaştırıcı  çalışmalar  yapmak,

18.  Kültüı:  ve  sanat  projeleri  düzenlemek,  düzenlenen  projelere  katılmak  ve destekte

bulunmak,  özellikle  kırsal  kesimdeki  gençleri  kültür  ve  sanat  projeleri  ile buluşturmak  için

çalışmalarda  bulunmak,

19. Gençlik  uygulamaları  ve sorunlarına  yönelik  bilimsel  ve sosyal  içerikli  tartışmalar

düzenlenmek,

20.  Gençlerin  haklarının  ve  istemlerinin  ilgili ve yetkili  kuruluşlara  duyurulması,  bu hak ve

istemlerinin  savunulması  için  çalışmalarda  bulunmak,

21.  Gençlerin  ulaşım,  barınma,  sağlık  ve  beslenme  sorunları  için  çözüm  üretilm

bulunmak  ve öncülük  etmek,

22. Doğal  afetlerde,  kaza,  yangın,  sel ve benzeri  olaylarda,  yardım  a
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düzenlenmesi  veya  düzenlenenlere  katkıda  bulunmak,

23. Amaç  ve  çalışma  konularına  uygun  kurs,  seminer  ve  benzeri  eğitim  etkinliklerinin

tasarlanması  ve düzenlenmesi  ile  ilgili  çalışmalarda  bulunmak,

24.  Dernek  üyelerinden  uluslararası  yarışmalara  temsilciler  göndermek,  bölgeler  arası

festival| er  düzenlemek,  düzenlenen  festivallere  iştirak  etmek.  Derneği  temsil  etmek  üzere

yurtiçi  ve yurtdışında  düzenlenecek  kurs  seminer,  sempozyum,  konferans  ve bu  tür

organizasyon  la  r  d üzen  lemek,

25.  Dernek  üyelerinin  mesleki  eğitimlerini  sağlamak  ve sosyal  yönlerini  geliştirici  bilgi  ve

becerileri  kazanmaları  için  eğitim  veren  kurum  ve  kuruluşlarla  işbirliğiyapmak,

26. Dernek  faaI iyetleri  için  ihtiyaç  duyulan  taşınırtaşınmaz  mal  satın  almak,  satmak,

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

27.  Amacın  gerçekleştirilmesi  için  gerekli  olan  her  türlü  bilgi,  belge,  doküman  ve  yayınları

temin  etmek,  dokümantasyon  merkezi  oluşturmak,  çalışmaIarı  duyurmak  amacı

doğrultusunda  gazete,  dergi,  kitap  gibi  yayınlar  ile  üyelerine  dağıtmak  üzere  çalışma  ve

bilgilendirme  bültenleri  çıkarmak,

28.  Amacın  gerçekleştirilmesi  için  sağlıklı  bir  çalışma  ortamını  sağlamak,  her  türlü  teknik  araç

ve  gereci,  demirbaş  ve kırtasiye  malzemelerinitemin  etmek,

29.  Gerekli  izinler  alınmak  şartıyla  yardım  toplama  faaliyetlerinde  bulunmak,  yurt  içinden  ve

yurt  dışından  bağış  kabul  etmek,

30. Tüzük  amaçlarının  gerçekleştirilmesi  için  ihtiyaç  duyulan  gelirleri  temin  etmek  amacıyla

iktisadi,  t icari  ve  sanayi  işletmeler  kurmak  ve  iş| etmek.

MADDE  5.)  ÜYELİK

5.1.ÜYELiK  şARTLARı

1,. Üyelerin,  Türkiye'de  ikamet  etmesi  ve  Dernekler  Yasası'nın  ilgili  maddelerinde  belirt ilen
sürekli 

'veya 
süreli  hak  yoksunluğu  ve hak sınırlama  yasaklamalarına  girmemesi

gerekmektedir.

2. Türk  vatandaşı  olmayanların  derneğe  üye kabul  edilebiimesi  için Türkiye'de  ikamet

hakkına  sahip  olması  gerekir.  (Onursal  üyelikler  için Türkiye'de  ikamet  şartı  aranmaz.)

3. Tüzel  kişilik  olarak  üye olunması  halinde  şirketin  yönetim  kurulu  başkanı  veya  temsilIe
görevlendireceği  kişiler  oy kullanır.  Bu  kişilerin  başkanlık  veya  temsil  görevi  sona

erdiğinde,  tüzel  kişi  adına oy  kullanacak  kimse,  ilgili  tüzel  kişilik  tarafından  yeniden

belirlenerek  Derneğe  biidirmek  durumundadır.

s.z.üvrıiĞE  KABuL

Dernek  üyeliğine  kabul  edilmede  aşağıdaki  kural  ve  yöntemler  uygulanır;

I .  Derneğin  2  (iki  ) üyesinin  teklifi  ve  öneride  bulunması  , üyelik  istem  ve  aday
formunun  doldurulması,

2.  Bu tüzük  doğrultusunda  Yönetim

belgelerin  ibraz  edilmesi,
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Kurulu'nun  belirleyeceği  üyelik  koşuli



3.

4.

Yönetim  Kurulu'nun  toplam  üye sayısınn  2/3  oy çoğun| uğunu  gerçekleştirecek

olumlu  karar  alınması,

Dernek  Yönetirn  Kurulu,  üyelik  için  yapılan  başvuruları  en geç  30  gün  içinde,

kabul  veya  isteğin  reddi  şeklinde)  karara  bağlayıp  sonucu  başvuru  sahibine

duyurmak  zorundadır.

şekilde

(üyeliğe

yazı  ile

5.4.ÜYELıKTEN  AYRıLMA

Üyelik  aşağıdaki  koşullarda  sona  erer;

1.  ölüm,

2.  Üyelikten  ayrılma  isteğini  istediği  zaman  yazılı olarak  Yönetim  Kurulu'na  başvurarak,

3.  Derneklere  üye olma  hakkının  kaybolması.

4.  Yönetim  Kuirulunun  uygulaması,

Üye  olma  hakkını  yasal  bir nedenle  kaybedenler  hariç  olmak  üzere,  isteği  ile  Dernek

üyeliğinden  ayrılan  üye,  üyelikte  bulunduğu  sürenin  ödentisini  vermek  zorundadır.  Üye  olma

hakkını  yasal  bir  nedenle  kaybeden  ve ayrılmak  zorunda  kalan  üyelerde  ise,  sadece  bu  nedeni

oluşturucu  olayın  vuku  bulduğunun  tespiti  tarihine  kadar  olan  aidat  borçları  alınır.

Kendi  isteği  ile  üyelikten  ayrılanlar  en  az  l(bir)yıl  süre  ile derneğe  üye olamazlar.

5.5.ÜYELiKTEN  çlKARıLMA

Üyelikten  çıkarılma  aşağıdaki  nedenlerle  yapılır;

1.  Dernek  tüzüğüne  aykırı  hareketlerde  bulunmak,

2. Dernek  sekreteri  veya  saymanın  ya da  dernek  başkanının  (30) otuz  gün  ödeme  süreli

bildirisine  rağmen  aidatlarını  ve  diğer  borçlarını  ödememek,

3. Dernek  faaliyetlerinden,  toplantılardan  uzak  kalmak,  verilen  görevleri  yapmamak  veya

yapamamak,  görev  almaktan  kaçınmak,  genel  kurullarda  oyunu  bizzat  derneğin

yaşamasına  ve amaçlarına  karşı  ilgisizlik  göstermek,  derneğin  amaç  ve  ilkelerine  ve

ça| ışma  biçimlerine  karşı  aykırı  davranış,  fiilve  hareketlerde  bulunmak,

4.  Derneğe  üye olma  hakkını  kaybetmek.

MADDE  6.)  DERNEĞiııı  oReaıuıRRı

Derneğin  organları  şunlardır;

A. Genel  Kurul

B. Yönetim  Kurulu

C.  Denetleme  Kurulu

Bu kurullar  dışında  Yönetim  Kurulu  lüzum  göreceği  konularla  i| gili olarak  kurul,  komite  ve

komisyonları  kurabilir.

MADDE  7.)  GENEL  KuRUL

Genel  Kurul  derneğin  en  yüksek  organıdır.
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7.1.GENEt  KURUL,UN  ToPLANMAsl

L. Yönetim  Kurulunun  çağrısı  ile  üç yılda  bir  Aralık  ayında  toplanır.

2.  Bundan  başka  her zaman;

a.) Yönetim  Kurulu'nun  gerek| i  gördüğü  hallerde,

b.) Denetleme  Kurulu'nun  gerekli  gördüğü  hallerde  yazılı  isteği  üzerine,

c.) Dernek  üyelerinden  beşte  birinin  (1/5)yazılı  isteği  üzerine,

d.)  Yönetim  Kurulu'nun  bir  ay  içinde  yapacağı  çağrı  ile olağanüstü  toplan| r.

7.2.GENEt  KuRU[ ,A  KATıLMA  HAKKı

Genel  Kurul'a  katılma  hakkı,  tüm  asıl  üyelere  tanınmıştır.  Katılma  hakkı  bulunan  bu  asıl

üyelerin;

Eşit  olarak  oy  verme,

Seçme,

yönetim  ve  Denetim  Kurulları'nda  görev  alamayacakları  kanunda  belirtilenler  hariç,  seçilme

hakkı  mevcuttur.

Asıl üyelerin  dışındaki  üyeler  de  izleyici  olarak  Genel  Kurul  toplantılarına  katılabilirler.

7.3.GENEt  KuRurA  çAĞRı

yönetim  kurulu,  dernek  tüzüğüne  göre  genel  kurula  katılma  hakkı  bulunan  üyelerin  listesini

düzenler.  Genel  kurula  katılma  hakkı  bulunan  üyeler;   en  az  onbeş  gün önceden,  toplantının

günü,  saati,  yeri ve  gündemi  en az bir  gazetede  veya  derneğin  internet  sayfasında  ilan

edilmek,  yazılı  olarak  bildirilmek,  üyenin  bildirdiği  elektronik  posta  adresine  ya  da  iletişim

numarasına  mesaj  gönderilmek  veya  mahalli  yayın  araçları  kullanılmak  suretiyle  toplantıya

çağrılır.  Bu çağrıda,  çoğunluk  sağlanamaması  sebebiyle  toplantı  yapılamazsa,  ikinci

toplantının  h3ngi  gün,  saat ve yerde  yapılacağı  da  belirtilir.  İ lk  toplantı  ile  ikinci  toplantı

arasındaki  süre yedi günden  az, altmış  günden  fazla  olamaz.

Toplantı,  çoğunluk  sağlanamaması  sebebinin  dışında  başka  bir nedenle  geri  bırakılırsa,  bu

durum  geri  bırakma  sebepleri  de belirt ilmek  suretiyle,  ilk  toplantı  için  yapılan  çağrı usulüne

uygun  olarak  üyelere  duyurulur.  İ kinci  toplantının  geri  bırakma  tarihinden  it ibaren  en geÇ  altı

ay  içinde  yapılması  zorunludur.  Üyeler  ikinci  top| antıya,  birinci  fıkrada  belirt ilen  esaslara  göre

yeniden  çağrılır.
Genel  kurultoplantısı  bir defadan  fazla  geri  bırakılamaz

7.4.ToPLANTıNıN  YERı

Genel  Kurultoplantıları,  dernek  merkezinin  bulunduğu  mülki  idare  sınırları  içinde  olmak

üzere,  üyelere  bildirilen  gün,  saat  ve yerde  yapılır.



toplantıya  katılan  üye sayısı  dernek  yönetim  ve denetleme  kurulları  üye  tam  sayısı

toplamının  iki katından  azolamaz.

7.6.T0PLANTıNıN  YAPıLıŞ  UsULÜ

Genel  Kurultoplantısı  Yönetim  Kurulu  Başkanıveya  görevlendireceğiyönetim  kurlu

üyelerinden  biri  tarafından  açılır.

Açılıştan  sonra,  toplantıyı  yönetmek  üzere  bir  Başkan,  başkana  yardımcı  olacak  bir  Başkan

Vekili  ve  toplantı  tutanağını  düzenleyecek  bir  Katip  seçilir.

Toplantı  sonunda,  bütün  tutanak  ve  belgeler  Yönetim  Kuruluna  verilir,

7.7.GENEL  KuRUL,UN  GÜNDEMi

Genel  Kurul  toplantısında  yalnız  gündemde  yer  alan  maddeler  görüşülür.  Ancak  top| antıda

hazır  bulunan  üyelerin  en az onda  biri  (1/10)  tarafından  görüşülmesi  istenen  konuların

gündeme  alınması  zorunludur.

7.8.oY  KuLLANMA  VE KARAR  YETER  sAYlsı

Toplantıya  katılma  hakkı  bulunan  her asıl  üyenin  bir  oy  hakkı  vardır.  Üye, oyunu  bizzat

kullanır.

Yönetim  ve  Denetim  Kurulları  üye seçim  için gizli  oylama,  diğer  konularda,  Genel  Kurul'ca

verilecek  karara  göre  açık  veya  gizli  oylama  yapılır.

Karar  yeter sayısını,  oy veren  üye sayısından  kararsız  ve geçersiz  oylar düşüldükten  sonra

kalan  oyların  yarıdan  fazlasının  oy  çoğunluğu  oluşturur.

Bu  tüzükte,  dernekler  kanununda  veya  dernek  iç  tüzüklerinde  derneğin  feshi,  tüzük

değişikliği  gibi  önemI i  konular  için  farklı  karar  yeter  sayıları  belirt ildiyse,  bu  oranlar  kullanılır.

7.9.GENEL  KuRuL,uN  GöREV  VE YETK| LERı

1.  Yönetim  Kurulu  ve  Denetim  Kurullarının  üyelerinin  seçilmesi

2.  Dernek  tüzüğünün  değiştirilmesi,

3. Yönetim  Kurulu  ve Denetleme  Kurulu'nun  raporlarını  incelenmesive  Yönetim  Kurulunun

ibra  edılmesi,

4.  Yönetim  Kurulu'nca  hazırlanan  bütçenin  görüşülüp  aynen  veya  değiştirilerek  kabul

edilmesi.

5. Dernek  için gereklitaşınmaz  malların  satın  alınması  hususunda  yönetim  kuruluna  yetki

verilmesi.

6,  Derneğin  uluslararası  faaliyetlere  katılması,  yurtiçi  ve  yurt  dışındaki  dernek  veya

kuruluşlara  üye  olarak  katılması  veya  ayrılması,

7. Derneğin  fesh  edilmesi,

B. Üyelerden  her  yıl  alınacak  yıllık  aidat  miktarını  saptamak,  çoğaltma  ve  azaltmaya  karar

vermek,

9.  Gündemde  getirilen  istekler  ile  toplantıda  hazır  bulunan  üyelerin  en  az onda biri

tarafından  görüşülmesi  istenen  konuları  görüşüp  karara  bağlamak,

] .0.  Mevzuatta  ve  bu  tüzükte  Genel  Kurul'ca  yapılması  belirt ilen  diğer  görevleri  yerine

getirmek,

11.  Derneğin  borçlanıp  borçlanmamasına  karar  vermek

12.  Üye  olması  durumunda  Derneği  federasyonda  temsil  edecek  delegeleri

n  ,  rr,/  
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MADDE  8.)  YÖNETİM  KURULu

8.l.YÖNETİM  KURUtU,NUN  TEşKİLİ

Yönetim  Kurulu,  Genel  Kurul'ca  üyeleri  arasından  gizli oyla  ve 3 yıl  için en çok  oy aIanlardan

sırası  ile 5 asıl  ve  5 yedek  üyeden  oluşur,  oy eşitliği  halinde  kuraya  başvurulur.

Asıl  üyelerden  boşalma  olunca  yedek  üyeleri  göreve  çağırmak  zorunludur.  Tüm  yedek

üyelerin  göreve  çağrılması  durumunda  Genel  Kurul  sadece  yedek  üyeleri  tamamlamak  için

toplantıya  çağrılabilir.  Yönetim  Kuruluna  seçi| dikten  sonra  ilk üç ay  içinde  istifa  ederek

görevden  ayrılmayan  Yönetim  Kurulu  üyeleri  o dönem  için  görev  yapmış  sayılır.

Yönetim  Kurulu,  i| k oturumunda  kendi  arasında  bir Başkan,  bir Başkan  Vekili,  bir  Sekreter,  bir

Sayman  seçerek  görev  bölümü  yapar.

Yönetim  Kurulunca  kabu|   edilen  bir  mazereti  olmaksızın  ard  arda  üç o| ağan  toplantıya  iştirak

etmeyen  yönetim  kurulu  üyesinin  üyeliği  sona  erer  ve kendisi  bu  suretle  istifa  etmiş  sayılır.

s.2.YöNETıM  KURULU,NUN  GöREV  VE  YETKıLERİ

1. Derneğin  amaç  ve ça| ışma  konularını  gerçekleştirmek,  Genel  Kurul  kararlarını  uygulamak,

2. Dernek  üye  adaylarını  incelemek,  üyeliğinin  kabulüne  veya  üyelik  isteminin  reddine  karar

Vermek,

3. Derneği  temsil  etmek  veya  bu  hususta  kendi  üyelerinden  bir ya da birkaçına  yetki

vermek,

4.  Gelecek  çalışma  dönemi  çalışma  programı  ile  bütçesini  hazırlamak,

5. Dernek  gelir  ve gider hesaplarına  ilişkin  işlemleri  yapmak,

6. Çalışma  dönemi  çalışma  raporu  ile  bilanço  ve  gelirgider  çizelgesini  hazırlamak,

7. Genel  Kurul  toplantılarının  çağrısını  yapmak,  gerektiğinde  Genel  Kurulu  olağanüstü

toplantıya  çağırmak,

8. Dernek  çalışması  için  gerekli  göreceği  iç  tüzükleri  hazırlamak,  değiştirmek  ve  iptal  etmek

konusundaki  kararları  2/3 ov çoğunluğu  ile almak

9.  Uygun  bulacağı  çalışma  ve  yönetim  komiteleri  teşkil  etmek,  bunlara  seçtiği  üyeleri

atayarak,  verdiği  konularda,  çalışma  ve  hizmetlerinde  kendisine  yardımcı  olacak  yeni

projeler  hazırlatmak  amaç  ve çalışma  konuları  ile  uygulamalar  hakkında  görüşmeler

yapmak,  tartışmalar  düzenlemek,  üyeler  arasında  yakınlık  ve arkadaşlığı  sağ| amak

amacıyla  zaman  zaman  üyelerin  konuklarının  da katılabileceği  ortak  eğlenceli  özel

topla  ntılar  düzenlettirmek,

10. Yapacağı  olağan  ve  olağanüstü  toplantıları  denetçilere  duyurmak,  zamanında  rapor

vermelerinisağlamak,

11.  Derneğin  yönetsel  ve parasal  işlerini  yürütecek

işlerine  son  vermek,

personeli  atamak,  bunlara  nezaret  etmek,

12.  Üyelerin  çalışma  konularına  giren  hususlarda  haklarını  korumak  için

kuruluşlar  nezninde  gerekli  teşebbüslerde  bulunmak,
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13.  Resmi  ve  özel  kuruluşlar  tarafından  kendilerini  ilgilendiren  konularda  alınacak
kararlardan  üyelere  bi| gi  vermek,

14.  Çalışma  döneminin  başında,  derneğin  yönetim  ve  parasal  belge  işlem  ve  varlıklarını  devir
ve  teslim  almak,  çalışma  döneminin  sonunda  dabunları  yeni dönem  Yönetim  Kurulu'na
bir  tutanakla  eksiksiz  devir  ve  teslim  etmek,

] .5.  Dernek  tüzüğünün  ve  mevzuatın  kendisine  verdiği  diğer  işleri  yapmak  ve  yetkilerini

kullanmak,

8.3.YöNETıM  KURuLU  ToPIANTıLARı

Yönetim  kurulu  ortalama  ayda  bir defa  olmak  üzere  önceden  kararlaştırılmış  toplantı
gününde  toplanır.

Toplantı  çağrılan  başkan,  başkan  bulunmadığı  takdirde  başkan  vekilitarafından  yapılır.

İ ç  tüzük  değişikliği  ve üye  kabul  kararları  Yönetim  Kurulu  toplam  üye  sayısının  2/3  oy  çokluğu
ile alınır.

Diğer  kararlar,  toplantıya  katılanlardan  kararsız  oylar  düşüldükten  sonra  kalan  oy  çokluğu  ile

a  lın  ır.

MADDE  9.}   DENETIEME  KURuLU

9.1.DENETLEME  KURuLu,NUN  TEşKİ ti

Denetleme  Kurulu,  Genel  Kurul'ca  üyeleri  arasından  gizli oyla  ve  3 yıl  için  en çok  oy

alanlardan  sırası  ile 3 asıl  ve  3 yedek  üyeden  oluşur,  oy  eşitliği  halinde  kuraya  başvurulur.

Kurul  ilk  toplintısında  aralarından  bir  Başkan  ve  bir Raportör  seçer, bir yılı  geçmeyen

aralıklarla  olağan  olarak,  gerektiğinde  her zaman  olağanüstü  olarak  toplanır  ve kararlarını
sa| t  çoğunlukla  alır.

9.2.DENETLEME  KuRULu,NuN  GöREV  VE YETKıLERı

1,. Derneğin  bütçe,  hesap  işlemleri  ile  ilgili  defter  ve  belgeler  üzerinde  bir yılı geçmeyen

ara| ıklarla  yapacağı  inceleme  sonuçlarını  ve önerilerini  "Yönetim  Kurulu"  na ve

toplandığında  Genel  Kurul'a  da bir  raporla  bildirmek,

2. Yönetim  Kurulu'nca  düzenlenen  gelecek  çalışma  dönemine  ilişkin  çalışma  programı  ve

bütçesinin  görüşüleceğitoplantıda  hazır  bulunarak  kanıve  önerilerini  belirtmek,
3.  Yönetim  Kurulu'nca  düzenlenen  mali  rapor  ile bilanço  ve  gelir  gider  çizelgesi  hakkındaki

inceleme  sonuçlarını  ve öneri| erini  bir  raporla  Genel  Kurul'a  sunmak,

4. Yönetim  Kurullarının  görev  devir  ve  teslim  işlemlerinin  Genel  Kurul'  ca  alınmış  kararların
yerine  getirilip  getirilmediğini,  dernek  işlerinin  mevzuat  esasları  dairesinde  yürütülüp
yürütülmediğini  denetleyip  raporlarını  yazmak,

5. Yönetim  Kurulu  toplantılarına  en  az bir üyesini  göndermek,  (Denetleme  Kurulu  üyesinin
gel  memesi,  Yönetim  Ku  rul u  topla  ntısın  ı n ertelen  mesi  ni  gerektirmez.)

6. Gerektiğinde  Genel  Kurul'  un  olağanüstü  toplantıya  çağrılmasını  istemek, gs,  .fl\
MADDE  1o.)  DIĞER  KuRuL  vE KoMısyoNLAR  d  t 'LY"  İ
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Yönetim  Kurulu  lüzum  göreceği  konularla  ilgili  olarak  kurul  komite  ve  komisyonları  kurabilir.

Bu  organlar  devamlı  olabileceği  gibi,  belirli  bir  görevle  tahditli  olarak  da kurulabilir.

organların  hazırladıkları  raporların  veya  vardıkları  neticelerin  bağlayıcı  bir niteliği  yoktur.

Kararın  niteliğine  göre  Yönetim  Kurulu  veya  Genel  Kurulca  benimsenen  hususlar  bağlayıcı

nitelik  kazanırlar.Yönetim  Kurulu,  komisyonların  çalışması  ile  ilgili  iç  tüzükler  hazırlar,

gerektiğinde  değişti  rir.

MADDE  11.} şUBELER

Derneğin  şubesi  yoktur.

MADDE  12.)DERNEĞirıı  ceıin  ve aioınreni

12.1.DERNEĞiııı  ceıinıpni

L. Üyelik  için başvuru  sırasında  bir  defaya  mahsus  olarak  genel  kurulca  tespit  edi| en  üye

giriş  aidatı,

2,  Üyelerden  her  çalışma  döneminde  alınan  ve  genel  kurulca  tespit  edilen  yıllık  üyelik

aidatı,  Yıllık  aidatlar,  Mart  ayının  sonuna  kadar  yatırılmak  zorundadır.

Dernekler  kanununa  aykırı  olmayan  yapılan  bağışlar,  yardımlar  ve vasiyetler.

Dernekçe  yapılan  veya  tertiplenen  konferans,  sempozyum,  fuar,  balo, eğlence,  temsil,

konser,  piyango  ve spor  yarışması  gibi  faaliyetlerde  sağlanacak  gelirler.

Derneğin  mal  varlığından  elde  edilen  gelirler,

12.2.DERNEĞiıu  ciotnıenİ

Derneğin  giderleri,  yönetsel  çalışmalarını  ve hizmetleri  göz önünde  tutularak  çalışma  dönemi

bütçesinin  giderler  çizelgesinde  bölümler  ve  maddeler  halinde  gösterilir.

Dernek  gelirlerinin  en azYoBO  ini amaçları  doğrultusunda  harcamak  zorundadır.

12.3.GELİR  VE GİDERIERDE  UsÜt  VE  BoRçLANMA  UsuLLER|

1,, Yukarıdaki  fıkralardaki  önceden  miktarı  belirlenebilen  gelirler  çalışma  dönemi  bütçesinde

kesin  tutarlar  olarak  ve  diğer  gelirler  iz değer  olarak  saptanır  ve Genel  Kurul'un

onayından  sonra  uygulamaya  girer.

2.  Çalışma  dönemi  bütçesinin  giderler  çizelgesinde  bölümler  ve  maddeler  olarak  gösterilen

giderler,  fatura,  alındı  belgesi  ya  da  harcama  tutanağına  bağlanarak  ve  harcama  yetkisine

göre  Başkan  ya da  Yönetim  Kurulu'nun  oluru  alınarak  yapılır.

3. Bu belgelerin  saklama  süresi  özel  kanunlarında  gösterilen  daha  uzun  süreye  ilişkin

hükümler  saklı  kalmak  üzere,  beş  yı| dır.

4. Dernek  gelirleri  alındı  belgesi  ile  toplanır  ve  giderler  harcama  belgesi  ile yapılır.  Dernek

gelirlerinin  bankalar  aracılığı  ile  toplanması  ha| inde  banka  tarafından  düzenlenen  dekont

veya  hesap  özeti  gibi be| geler  alındı  belgesi  yerine

belgelerinin  saklama  süresi  beş  yıldır.

geçer.  Alındı  belgeleri  ve harcama

5. Dernek  gelirlerinin  toplanmasında  kullanılacak  alındı  belgeleri  yönetim

bastırılır.
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6. Dernek  gelirlerini  toplayacak  kişiler  yönetim  kurulu  kararıyla  belirlenir  ve  buniar  adına

yetki  belgesi  düzenlenir.

7.  Alındı  belgeleri  ile  fatura,  makbuz  ve  harcama  be| gelerinin  saklama  süresi  5 yıldır.

8. Derneğin  Borçlanma  Usulleri;   Dernek,kişi  veya kurumlara  borçlanabilir.Ancak,ne

amaçla,ne  kadar  borçlanılacağı  ve  geri  ödeme  koşul| arının  nasıi  olacağı  vb.  konuların
genel  kurulda  görüşülerek  kabul  edilmesi  ve  Yönetim  kuru| una  yetki  vermesi  gereklidir

MADDE  13.}   DERNEĞiııı  iç  DENETİM  ŞEKİLLERİ

Dernek'de  iç denetim  esastır.  Genel  kurul,  yönetim  kurulu  veya  denetim  kurulu  tarafından  iç

denetim  yapılabileceği  gibi,  bağımsız  denetim  kuruluşlarına  da denetim  yaptırılabilir.  Genei

kurul,  yönetim  kuruiu  veya  bağımsız  denetim  kuruluşlarınca  denetim  yapılmış  olması,

denetim  kurulunun  yükümlülüğünü  ortadan  kaldırmaz.

Denetim  kurulu;   derneğin,  tüzüğünde  gösterilen  amaç  ve amacın  gerçekleştirilmesi  için

sürdürüleceği  belirtilen  çaiışma  konuları  doğrultusunda  faaliyet  gösterip  göstermediğini,

defter,  hesap  ve  kayıt| arın  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  genel  kurula

suna  r.

Denetim  kurulu  üyelerinin  istemi  üzerine,  her  türlü  bilgi,  belge  ve kayıtların,  dernek  yetkilileri

tarafından  gösterilmesi  veya  verilmesi,  yönetim  yerleri,  müesseseler  ve eklentilerine  girme

isteğinin  yerine.  getirilmesi  zorunludu  r.

MADDE  14.) YASAL  DEFTERLER

Dernek  aşağıda  yazılı  defterleri,  belirt lien  hususlar  doğrultusunda  tutar.  Ancak,  Alındı  Belgesi

Kayıt  Defteri,  Demirbaş  Defterive  Envanter  Defterlerinin  tutulması  isteğe  bağlıdır.

İşletme  hesabı  esasında  tutulacak  defterler  ve  uyulacak  esaslar  aşağıdaki  gibidir:

1. Karar  Defteri:   Yönetim  kurulu  kararları  tarih  ve numara  sırasıyla  bu deftere  yazılır  ve
kararların  altı  toplantıya  katılan  üyelerce  imzalanır.

2.  Üye  Kayıt  Defteri:   Derneğe  üye  olarak  girenlerin  kimlik  bilgileri,  derneğe  giriş ve  çıkış
tarihleri  bu  deftere  işlenir.  Üyelerin  ödedikleri  giriş  ve yıllık  aidat  miktarları  bu  deftere
işlenebilir.

3. Evrak  Kayıt  Defteri:   Gelen  ve  giden  evraklar,  tarih  ve  s| ra  numarası  ile bu deftere
kaydedilir.  Gelen  evrakın  asılları  ve  giden  evrakın  kopyaları  dosyalanır.  Elektronik  posta
yoluyla  gelen  veya  giden  evrak| ar  çıktısı  alınmak  suretiyle  saklanır.

4.  Demirbaş  Defteri:   Derneğe  ait demirbaşların  edinme  tarihi  ve  şekli  ile  kullanıldıkları  veya
verildikleri  yerler  ve  kullanım  sürelerini  dolduranların  kayıttan  düşürülmesi  bu  deftere
işlenir.

5.  İ şletme  Hesabı  Defteri:   Dernek  adına  alınan

olarak  bu  deftere  işlenir.

gelirler  ve yapılan  giderler  açık  ve  düzenli

6.  Aiındı  Belgesi  Kayıt  Defteri:   Alındı  belgelerinin  seri  ve  sıra  numaraları,
iade  edelerin  adı,  soyadı  ve  imzaları  ile aldıkları  ve  iade  ettikleri  tarih
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MADDE  15.)  TÜzÜK  orĞ!şirıİĞİ

Dernek  Ana  tüzüğü  Genel  Kurul  kararı  ile değiştirilebilir.  İ lk  toplantıda  tüzük  değişikliği

yapılabilmesi  için  üyelerin2/3'ünün  katılmasıve  kabuletmesi  şarttır.  İ kincitoplantıda  bu

çoğunluk  aranmaz  ancak  toplantıy)  katılanlar  Yönetim  ve  Denetim  Kurulu'nun  iki katından

az olamaz.  Ancak  tüzüğün  değiştirilme  onaylanmasına  ilişkin  Genel  Kurul  kararları,

toplantıya  katılanların  2/3  çoğunluğu  ile alınır.

MADDE  16.)  DAĞıilLMA  (FEsİH  VE  TASFİYE}

Derneğin  feshi,  5253  sayılı Dernekier  Yasasının  15  maddesive  bu maddeye  dayanıiarak

çıkartılan  yönetmelik  hükümlerine  uygun  şekilde  yapılmak  üzere  her  zaman  mümkündür.

Dernek  Genel  kurulu  her  zaman  Derneğin  feshine  karar  verebilir.  Ancak  bu  amaçla  yapılacak

toplantıya  Derneğe  kayıtlı  ve Genel  kurulToplantıs| na  katılma  hakkı  bulunan  Genel  Kurul
üyelerinin  en az 2/3  ünün  hazır  bulunması  şarttır.  İ kinci  toplantıda  bu  çoğunluk  aranmaz
ancak  Genel  Kurulun  Derneğin  feshine  karar verebilrnesi  için  toplantıda  hazır  bulunan

üyelerin  2/3  ünün  oyu  gereklidir.  Derneğin  feshi  Yönetim  Kurulu  tarafından  yasa|   süresi

içinde  mülki  amirliğe  yazı  ile bildirilir.

Fesih  kararı  ile birlikte  tasfiye  işlemleri  yapmak,  hesapları  kapatmak  ve  fesih  anındaki
Derneğin  safi  mevcudunu  tespit  etmek  için,  bir  Tasfiye  Heyeti  kurulur.

Genel  kurul  karar  almadığı  taktirde  derneğin  bütün  para,malve  hakları  mahkeme  kararıyla
derneğin  amacına  en  yakın  ve kapatıldığıtarihte  en  fazla  üyeye  sahip  derneğe  devir  edilir.
Derneğin  infisahı  ve  kapatılması  veya  faaliyetten  alınması  hallerinde  ilgiliyasa  hükümlerine
göre  işlem  yap.ılır.

MADDE  17.)  HÜKÜM  EK5İKI İĞİ

Dernek  tüzüğünde  hüküm  eksikliğinin  buIunması  durumunda  Türk  yasaları,  tüzük  ve
yönetmelikleri  uygulanır,

MADDE  18.),KURUcutAR

Ad, meslek  ya  da sanatları,  uyruk  ve  konut  adresleri  ekte  yazılı  kişiler  Derneğin  kurucu

üyeleridir.

ONUROĞUZDELLAL  A  ıvı",,  ıa.,?1_*
/

YusuF  Sİvai  * {
AHMETAıICAN  aaStW
GüRAv  o* taçft@* ^ *
SELAHATTiN  oRKUN  ırlıioĞııı    /

AHMET  DONAN aa^ ,
MELis  ıttt ioĞu{ fu_,lZ
ls.1.  GEçİci  YÖıverİvı  KURUtU

Dernek  geçiçi  Yönetim  Kurulu  aşağıdaki  isim ve görevlerden  oluşmaktadır.
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