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TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM : 1

DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, KURUCULARI, MERKEZİ

Derneğin Kuruluşu:

Madde 1 - 1928 yılında Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti adıyla ku-
rulan Dernek, 28.1.1938 gününde adını, Büyük Önder Atatürk’ün is-
teğiyle Yardım Sevenler Cemiyeti olarak değiştirmiş ve Bakanlar
Kurulunun 22.6.1940 gün ve 2/13763 sayılı kararıyla, kamu yararına
çalışan dernekler arasına girmiştir. 2908 sayılı Dernekler Kanunun
53.üncü maddesi gereği, Bakanlar Kurulunun 4.8.1975 gün ve 7/10400
sayılı kararıyla derneğin adına Türkiye ibaresi ilave edilmiştir.

Derneğin Adı: Türkiye Yardım Sevenler Derneğidir.

Derneğin Kurucuları:

Madde 2- Derneğin Kurucuları soyadlarına göre alfabetik sıra ile
aşağıda gösterilmiştir.

Ağaoğlu Süreyya : İstanbul

Bayar Raşide Celal : Ankara- Çankaya

Çakmak Fitnat Fevzi : Ankara-Çankaya

İnönü Mevhibe : Ankara-Çankaya

Odman Belkıs : Ankara-Kızılay

Özbudun Melahat : Ankara-Kavaklıdere

Sevüktekin Nevber : Ankara-Yenişehir

Taşkıran Tezer : Ankara-Yenişehir

Uybadın Nimet : Ankara-Yenişehir

Umay Fuat : Ankara-Keçiören

Sevda  And : Ankara

Seza Lostar : Ankara 
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Genel Merkezi:

Madde 3- Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. 

Cumhurbaşkanı ve Eşleri Derneğin Onur Başkanıdır.

BÖLÜM II

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA ALANI VE KONULARI

Derneğin Amacı:

Madde 4- Dernek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve Türk Mil-
letinin yükseliş yolu olan Atatürk ilkelerine Laik Cumhuriyete bağlı
kalmayı ve çalışmalarını aşağıda belirtilen konulara göre düzenlemeyi
amaç olarak benimsemiştir.

Madde 5- Dernek, aşağıda belirtilen sosyal yardım konularında yurt
sathında çalışmalar yapar.

a) Emek karşılığı yardımda bulunmak için çeşitli iş evleri açmak,
bu iş evlerinde iş bilmeyenlere iş öğretmek.

b) Maddi olanağı bulunmayan başarılı öğrencilere karşılıksız  burs
vermek, burs sağlamak, gerektiğinde burs alanları nakit veya hizmet yılı
itibarı ile borçlandırmak,

c) Muhtaç annelere doğumdan önce ve sonra yardım etmek,

d) Çalışamayacak derecede düşkün  veya yaşlı yoksullara
yardımda bulunmak.

e) Öğrenci yurtları, öğrenci pansiyonları,  kreş, anaokulu, her
kademedeki öğrenim kurumu ve gündüz bakımevi açmak ve yaptırmak;
ilgili kurumların bulunmadığı yerlerde kimsesiz çocukları korumak.

f) Huzurevi açmak,

g) Okuma-yazma, dil ve çeşitli konularda meslek edindirme ve
eğitim kursları açmak,
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h) Dispanserler, sağlık ocağı, ana çocuk sağlığı  ve gençliğin be-
denen gelişmesini sağlayan spor salonları, kütüphaneler,  kültür ve sanat
mekanları açmak,

i) Vakıf kurmak,  yurt içi ve yurt dışında kurulu vakıf ve dernek-
lere üye olmak, platform oluşturmak.

j) Derneğin amacına uygun konularda faaliyet gösteren diğer
dernek ve vakıflarla  gerektiğinde işbirliği yapmak.

k) Derneğin amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak yayınlar
yapmak, gelir getirici sosyal,  kültürel ve sanatsal  faaliyetlerde bulun-
mak.

l) Sağlık, eğitim ve çevre ile ilgili çalışmaları yapmak,  yurt içi
ve yurt dışı tabii afetlerde akçalı ve ayni yardımlar yapmak.

m) Eğitim merkezleri açmak.

n) Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunmak.

Madde 6- Dernek tüzel kişilik olarak siyasetle uğraşmaz.

BÖLÜM III

ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

ÜYE OLMA KOŞULLARI: 

Madde 7- Derneğe 18 yaşını bitiren, medeni haklara sahip olan ve
derneğin gayesini benimsemiş bulunan herkes  iki Yönetim Kurulu
üyesinin takdimi ve  Yönetim Kurulunun kararı ile üye olabilir.

Bir kişi ancak bir yerde Derneğe üye olabilir

a) Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında
aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etmek hakkına
sahip bulunması  gereklidir.

b) Tüzel kişilerde derneğe üye olabileceği gibi, dernekte bir başka
tüzel kişi üyesi olabilir.
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c) Üyelik için yapılan müracaatlar Dernek Yönetim Kurulunca en

geç 30 gün içinde karara bağlanarak karar defterine yazılır.

Üyelik talebinin reddine karar verilen kimse, bu kararın tebliğinden

itibaren  30 gün içinde  Genel Merkez  Yönetim Kurulu nezdinde itirazda

bulunabilir. Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesindir. Genel

Merkezde, üyelerin itiraz mercii  Genel  Merkez  Genel  Kuruludur.

Genel Merkez ve şubelerinde  istihdam edilenlerle  mali yönden

dernekle bağlantı kuran kimseler dernek üyeliğine kabul edilemezler.

Bu durumda olup da evvelce üye olanların üyelikleri ilgili Yönetim Ku-

rulunca kaldırılır.

d) Yurt dışında oturan Türk vatandaşları, bulundukları yerde dernek

şubesi bulunmadığı takdirde, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile

Genel Merkeze üye olabilirler.

Bu üyeler için Türkiye’de  ikamet mecburiyeti aranmaz.

Madde 8- Derneğe üye olanlar yılda en az 10 YTL  aidat ödemeyi

ve bunu en çok iki defada vermeyi kabul ederler.

Üyelik Hakları:

Madde 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin bağlı

olduğu Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Halen Dernek üyesi olmayan Onursal Üyelerin Genel Kurullarda söz

hakkı olup, oy hakları  yoktur.

YÖNETİM  VE  DENETİM  KURULLARINDA GÖREV
ALAN ÜYELERİN ÖDÜL HAKLARI:

Madde 10-  Dernek yararına emek ve düşünceleri ile katkıda bulu-

narak: 

a)  Genel  Merkez,  veya şube Yönetim Kurullarında bilfiil 8 yıl

çalışmış olup, görevlerinden  ayrılmış olanlara GÜMÜŞ , 12 yıl çalışmış

olanlara ONURSAL ÜYE SIFATI  ile ALTIN MADALYA,  25 yıl

çalışmış olanlara ALTIN FİYONK MADALYA,
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b) Genel Merkez, veya şube Yönetim Kurullarında bilfiil 5  yıl

çalışmış olup herhangi bir nedenle ayrılmış olanlara BRONZ

MADALYA

c) Genel Merkez,  Şube Denetleme Kurullarında bilfiil 25 yıl
çalışmış olanlara Onursal Üyelik sıfatı ile

Altın Fiyonk Madalya, 12 yıl bilfiil çalışmış olanlara Gümüş
Madalya ve 8 yıl çalışmış olup, bu görevinden herhangi bir nedenle
ayrılmış olanlara Bronz Madalya, 

İlgili Yönetim Kurulunun gerekçeli teklifinin Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu tarafından kabul edilmesi üzerine Genel Merkez Genel Ku-
rulunca verilir.

Yukarıda belirtilen üyelik ile altın, gümüş ve bronz madalyalar,
Genel  Merkez  Genel Kurulunun toplanmadığı yıllarda    ilgili     Yöne-
tim Kurulunun gerekçeli teklifinin Genel Merkez Yönetim Kurulu
tarafından onaylanması üzerine verilir.

Madde 11- Üyelikten Çıkma:

Her üye ayrılma istediğini yazı ile bildirmek suretiyle dernekten
ayrılabilir.

İstifa eden üye, istifa tarihine kadar, gerçekleşmiş dernek  borcunu
ödemek zorundadır.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 12- Üyelerden, yıllık aidatını yazılı uyarmaya rağmen, iki
yıl üst üste ödemeyenler ilgili  Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır. Derneğin aidat alacağı Genel Hükümlere göre tahsil olunur.

Üye olma hakkını kaybedenlerle, bu hakka sahip olmadıkları son-
radan anlaşılanların üyelikleri sona erer. Bu durumların tesbiti halinde
üyelik kaydı, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile  silinir.

Madde 13- Derneğin tüzüğüne, amaç ve onuruna uygun olmayan
hareket ve davranışta bulunan, derneği şahsi menfaati veya siyasi
gayelerine alet eden üyelere, durumuna göre yazılı savunmaları alındık-
tan sonra uyarma veya Dernekten çıkarma cezaları verilir.
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Uyarma cezası Yönetim Kurulunca verilir ve bu cezaya itiraz olu-
namaz. Dernekten çıkarma cezası Yönetim Kurulunca verilir ve bu
cezaya, çıkarılan üye tarafından ilgili  Genel Kurulda itiraz olunabilir.

Yönetim Denetim ve Danışma  Kurulu Üyeleri hakkındaki uyarma
ve Dernekten çıkarma cezası, bu üyelerin katılmayacağı toplantıda
müzakere edilir ve karara bağlanır. Üye’ye dernekten çıkarma cezası 2/3
çoğunlukla verilir. Dernek organlarınca  verilen karara uymayanlar
dernek üyeliğinden çıkarılır. 

Madde 14- Dernekten çıkarılanlar, Derneğin hiç bir şubesinde
yeniden üye olamazlar. (Aidatını ödememe sebebiyle çıkarılanlar hariç)

BÖLÜM IV

DERNEĞİN TEŞKİLATI, ORGANLARI

Madde 15- Dernek, Genel Merkezde, 

a) Genel Merkez Genel Kurulu,

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,

c) Genel Merkez Yürütme Kurulu,

d) Genel Merkez Denetleme Kurulu,

e) Genel Merkez Danışma Kurulu

Şubelerde: 

a) Genel kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

d) Danışma Kurulundan 

Oluşur.
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Dernek, yurt dışında  Şube  ve temsilcilik açabilir. Aynı amacı ben-
imsemiş Uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU:

Madde 16- Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar
organıdır.

a) Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu,
Genel  Merkez Denetleme ve Danışma Kurulu üyeleriyle  şubelerden
gönderilen delegelerin katılması ile oluşur.  Şubelerden üye sayısı 200’e
kadar olanlar 4, 200’den 500’e kadar olanlar 6, 500’den fazla olanlar 8
delege ile Genel Merkez Genel Kuruluna katılırlar.

Genel Merkez Genel Kurulu’nun toplanacağı tarihten 60 gün önce-
sine kadar Genel Kurulunu yapmamış veya Genel Merkez Genel Kurulu
için  delegelerini seçmemiş olan şubelerin  bir önceki genel kurullarında
delege seçilmiş olanlar, Genel Merkez Genel Kuruluna,  şube adına
katılırlar. Bu durumdaki delegelere şubelerince gerekli bildirimde bu-
lunulur. 

Madde 17- Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin ve
yedeklerin seçim mazbataları, Genel Kurulun toplantı tarihinden 30 gün
önce Genel Merkeze gönderilmiş olmalıdır.

Şubeler tarafından birinci fıkrada belirlenen müddet içinde isimleri
bildirilmemiş bulunan delegeler  Genel Merkez Genel  Kuruluna katıla-
mazlar. Ancak misafir muamelesi  görürler.

Delegeler, müteakip Genel Kurul için  şube Genel Kurulunca yeni
delege seçilene kadar delegelik sıfatını muhafaza ederler.

Herhangi bir sebeple delegelik sıfatının düşmesi halinde, ilgili şube
Genel Kurulunca seçilmiş olan yedek delege asil delege yerine Genel
Merkez Genel Kuruluna katılır.

Genel Merkez Genel Kurul Toplantıları:

Madde 18- Genel Merkez Genel Kurulu,

a) İki yılda bir ve Mayıs ayı  içinde olağan

b) Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli
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gördüğü hallerde yahut şubelerden en az 1/5’nin yazılı isteği ile Genel
Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulunun talebi veya şubelerden 1/5 nin   yazılı isteği
üzerine,  Genel Merkez Yönetim Kurulu  bir ay içinde, Genel Kurulu
toplantıya çağıran kararı almazsa Denetleme Kurulu veya toplantı is-
teğinde bulunan  şubelerden birinin müracaatı üzerine,  Sulh Hukuk
Hakimi  Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri arasından üç kişilik bir
heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c) Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulunda, sadece olağanüstü
toplantıyı gerektiren maddeler görüşülür.

Madde 19- Genel Merkez Yönetim Kurulu 16. Maddeye göre,
Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan delegelerin lis-
tesini hazırlar. Genel Kurula katılacak delegeler en az 15 gün önceden
günü, saat, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle
toplantıya çağrılır. Bu çağrı ilanında çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi tarihte  nerede ve saat
kaçta yapılacağı hususu belirtilir. 

Genel Merkez Genel Kurulu toplantısı, nisap temin edilmemesi
dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma se-
bepleri ile birlikte toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan ver-
ilerek delegelere duyurulur. Genel Merkez Genel Kurulu toplantısının
geri bırakılma tarihinden itibaren iki ay içinde  yapılması zorunludur.
Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre
yeniden çağrılır. 

Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri:

Madde 20- Genel Merkez Genel Kurulu Dernek Genel Merkezinin
bulunduğu Ankara’da toplanır. 

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 21- Genel Merkez Genel Kurulu 16. Maddeye göre Genel
kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının katılımı
ile toplanır. Genel Kurul gündeminde Tüzük değişikliği veya dernek
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feshi bulunması durumunda, toplantı yeter sayısı üye ve delegenin
2/3’üdür. 

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden delege sayısı Genel
Merkez, Yönetim, Denetleme ve Danışma  Kurulları üye tam sayıları
toplamının iki katından aşağı olamaz.

Karar Yeter Sayısı

Madde 22-  Genel Kurul kararları,  toplantıya  katılan  delegelerin
salt çoğunluğu ile alınır.  Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi
kararları, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Madde  23-  Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst  ve alt
soyu arasındaki bir hukuki işlem  ve uyuşmazlık konusunda alınması
gereken kararlarda  oy  kullanamaz.  

Madde 24-  Toplantıda  hazır bulunan ve  Genel Kurul kararına
katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda
hazır bulunmayan  üye ise  kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay
içinde  ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye
baş vurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.  Diğer organların karar-
larına karşı dernek içi denetim yolları tükenmedikçe  iptal istenemez.

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde 25- Genel Kurula katılacak delegeler Genel Merkez Yöne-
tim Kurulunca düzenlenen  listedeki adları hizalarına imza ederek
toplantı yerine girerler.

21. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla
tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, iki başkan
vekili ile iki yazman seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar
toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
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Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Genel Merkez Yönetim
Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

Madde 26- Genel Merkez Genel Kurul Toplantısında yalnız gün-
demde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların
gündeme konulması zorunludur.

Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 27- Aşağıda yazılı hususlar Genel Merkez Genel Kurulunca
görüşülüp karara bağlanır.

a) Genel Merkezin  yıllık çalışma raporlarının incelenmesi,

b) Genel Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı 2 yıllık bilanço-
nun onaylanması, Denetleme Kurulunun raporunun incelenmesi ve on-
aylanması ve Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulunun ibraı,

c) Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

d) Dernek tüzüğün değiştirilmesi, (mevcudun 2/3 oyu ile)

e)  Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile yedeklerin seçimi,

f )  Denetleme Kurulu Üyeleri ve yedeklerin seçimi,

g)  Genel Merkez Danışma Kurulu üyeleri ve yedeklerinin seçimi.

h) Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 30 gün önce
şube Genel Kurullarından gelen  ve Genel Merkez Genel Kuruluna
sunulacak olan dileklerin görüşülmesi.

ı)   Derneğin feshi.

i) Dernek tarafından gayrimenkullerin satın alınması, satılması,
bağışın kabulü, bağışlanması, tranpası, mevcut taşınmazın yıkılması,
yerine yeni bina yapılması, kat karşılığı verilmesi, kiraya verilmesi, ki-
ralanması,  ipotek tesisi, ipoteğin fekki,  belirli sene kirasız kullanma
karşılığı anlaşmalar yapılması, intifa hakkı tesisi, bağışlanması, ifrazı
3194 sayılı yasaya göre işlem yapılmasının  talep ve kabulü gibi gayri-
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menkullere ilişkin konularda her türlü tasarruflarda  bulunmasına karar
verilmesi ve bu konularda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.

j) Şube kurulmasına karar ve bunun için gerekli işlemlerin
yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

k) Dernekler yasası ve diğer mevzuatın Genel Kurullar tarafından
karara bağlanmasını ön gördüğü hususlarda karar verilmesi ve Yönetim
Kurulunun yetkili kılınması.

Madde 28- Genel Merkez Yönetim Kuruluna: Genel Merkez Genel
Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler arasından  gizli oy, açık tasnif
sistemi ile yapılan seçimle, sıra ile en fazla oy alan 31 (otuzbir)  asil, 10
(on) yedek üye seçilir. Genel Merkez Genel Kurulunca yapılan seçimi
izleyen 30 gün içinde organlara seçilen asil ve yedek üyelerin, adı-soy-
adı, baba adı, doğum yeri, tarihi, meslekleri ve ikametgah adresleri bir
cetvel halinde  mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Üyelik süresi iki yıldır, geçmiş yıl üyeleri yeniden seçilebilir.

Genel Merkez Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün
içinde Yönetim, Denetleme ve Danışma Kuruluna seçilen asil ve yedek
üyelerin  adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve
ikametgah adresleri bir cetvel halinde  mahallin en büyük mülkiye amir-
liğine yazılı olarak  bildirir.

Madde 29- Genel Merkez Denetleme Kuruluna, Genel Merkez
Genel Kuruluna katılma hakkı  bulunan üyeler arasından, gizli oy, açık
tasnif sistemiyle yapılan seçimle, sırayla, en fazla oy alan 3 asil ve 3
yedek üye seçilir. 

İstifa, ölüm veya bir yılda yapılan denetimlere katıldığını gösterir
denetim raporlarında imzası bulunmayan denetçilerin çekilmiş sayıl-
maları sebebiyle meydana gelen eksiklik Genel Merkez  Yönetim Kurulu
kararına dayanarak, Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan
tarafından yedek üye çağrılmasıyla tamamlanır.

Üyelik süresi iki yıldır, geçmiş yıl üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 30- Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek
üyeliklerine seçilenlerin ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımları (çocuk-
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lar, torunlar, ana, baba, kardeş, eşler, ile bunların eşleri) aynı zamanda
Genel Merkezin denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilemezler.
Aksi halde olumlulukları onaylanmaz.

Madde 31- Genel Merkez Danışma Kuruluna,  Delege olmak
koşulu ile  evvelce Yönetim ve Denetim Kurullarında görev almış  olan-
larla,   ihtisasları  dolayısı ile derneğimizin  ihtiyaç duyduğu kişiler
arasından gizli oyla 5 asil, 3 yedek üye seçilir. 

Genel Merkez Danışma Kurulu  kendi arasında bir başkan ve bir
sekreter seçer.  Başkanın yokluğunda  sekreter başkana vekalet eder.

Danışma Kurulu Yönetim Kurulu toplantılarına davetsiz katılır. Söz
hakkı olup, oy hakkı yoktur. 

Madde 32- Genel Merkez Genel Kurulunda alınan kararlar, ilgili
merci ve kurullara en geç bir ay içinde duyurulur ve Genel Merkezce
ilan tahtasına asılır. 

GENEL MERKEZ  YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE
SORUMLULUKLARI 

Madde 33- Genel Merkez Yönetim Kurulu, Derneğin bütün işlerini
Genel Merkez Genel kuruluna karşı sorumlu olarak yürütür.

Madde 34- Genel Merkez Yönetim kurulu, ilk toplantısında,  Genel
Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı,
Muhasip Üye, Muhasip Üye Yardımcısı, Vezneci Üye ve Vezneci Üye
Yardımcısı  olmak üzere 9 kişilik Genel Merkez Yürütme Kurulunu;
seçer. 

“Genel Merkez Yönetim Kurulu ayrıca sekreterya işlerini yürütmek
üzere, 2 Genel Merkez Sekreteri ve Şubelerin muhasebe ve eylemlerini
denetlemek üzere en az 3 müfettiş seçer.

Genel Merkez Yönetim Kurulu şubelerin denetimini yapar.
Denetleme yapacaklar Genel Merkezden görevlendirilebileceği gibi,
uygun görülecek şube üyeleri arasından da görevlendirilebilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu her ildeki bir şubesini o ilin
ilçelerindeki şubelerle eş güdümü (koordinasyonu) sağlamakla
görevlendirir.
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Madde 35- GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN
GÖREVLERİ:

a) Yönetim Kurulu  derneğin  yürütme ve  temsil organıdır.  Temsil
görevini üyelerinden birisine verebilir. 

b) Derneğin amacının gerçekleşmesi için kararlar  almak, uygula-
mak,  komisyonlar  kurmak.

c) Çalışma kollarını tesbit  etmek, kurul üyelerini ve başkanlarını
seçmek, kollara gerektiğinde  faal üyelerden ¼ oranında üye seçmek.

d) Çalışma kolları tarafından hazırlanan yıllık çalışma program-
larını incelemek, kabul etmek ve bunların gerçekleşmesi için gereken
kararları almak.

e) Dernekle ilgili yönetmelikleri yapmak.

f) Yürütme Kurulunun hazırlayacağı üçer aylık mizan, yıl sonu
gelir-gider hesapları (kesin hesap) ile çalışma devresi ikinci yıl bütçe
tasarısını incelemek, değiştirmek  ve kabul etmek, uygulamak.

Birinci ve İkinci Yıl bütçe uygulamasına ait gelir-gider hesapları
(kesin hesap) ile bilançoları ve müteakip dönem  birinci yıl bütçe
tasarısını Genel Merkez Genel Kurulunun onayına sunmak,

g) Bütçelerde belirlenmiş olan sarfiyat  yapmak, gerektiğinde yeni
harcama kalemleri  açmak, gelir fazlasını, mevcut veya yeni açılan har-
cama kalemlerine eklemek, bölüm ve maddeler arasında aktarma yap-
mak. 

h)  Dernek tarafından garimenkullerin satın alınması, bağışın kab-
ulü, bağışlanması, tranpası, mevcut taşınmazın yıkılması, yerine yeni
bina yapılması, kat karşılığı verilmesi, kiraya verilmesi, kiralanması,
ipotek tesisi, ipoteğin fekki, belirli sene kirasız kullanma karşılığı an-
laşmalar yapılması, intifa hakkı tesisi bağışlanması, ifrazı 3194  sayılı
yasaya göre işlem yapılmasının talep ve kabulü gibi gayrimenkullere il-
işkin konularda karar vermek

ı)  Genel Merkez faaliyetlerini yürütecek kadroyu tesbit etmek,
gerekli atamaları yapmak,  
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i) Genel Kurulun açılmasına karar verdiği Şubelerin kurucuları
adına yetki belgesi düzenlemek.

j) Şubelerin muhasebe ve muamelelerini teftiş ettirmek. Lüzumu
halinde ücretli veya ücretsiz müfettiş atamak, gerektiğinde belirli yer ve
hadiseler için kendi üyelerine teftiş görevi vermek,

k) Şube Genel kurullarının tüzüğe ve kanunlara uygun olarak
toplanıp çalışmalarını sürdürüp, sürdüremediklerini tetkik ve tasdik
etmek.

l) Şube Genel Kurullarınca Yönetim,  Denetim ve Danışma Ku-
rullarına seçilen asil ve yedek üyelerin olumluluklarını onaylamak.

Olumlulukları onaylanmayan Yönetim, Denetim  ve Danışma ku-
rulu asil ve yedek üyeleri seçilmemiş sayılır.

m) Şubelerin genel kurullarının yapılmadığı yıla ait bütçe ile bir
önceki yıla ait gelir-gider hesaplarını, yılın ilk iki ayı içinde gönderilmiş
olmak şartıyla, ilk üç ayda incelemek, onaylamak. Bu süre içinde Genel
Merkeze gönderilmeyen bütçeler incelenip onaylanmayacağı için uygu-
lanamayacağından, bu durumda yapılacak işlemleri tayin ve tesbit
etmek.

n) Genel Merkez Genel Kurulunu  olağan veya 2/3 çoğunluğunun
kararı ile olağan üstü toplantıya çağırmak,

o) Dernek amacına yönelik seminer, paneller ve her türlü eğitici
toplantılar  tertip etmek,

ö) Derneğin 3.şahıslarca  imzaladığı  sözleşmeleri onaylamak,

p) Yasal mevzuat ve Tüzüğün Genel Merkez Yönetim Kuruluna
verdiği tüm görevleri ifa etmek.

Madde 36- Genel Merkez Yönetim Kurulu, en az ayda 1 defa
toplanır, çoğunlukla karar verir. Üst üste 3 toplantıya veya bir çalışma
yılında 6 toplantıya özür bildirmeden katılmayan veya özrü kabul
edilmeyen üye çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu Üyeliklerinin vefat,
çekilme, istifa ve bunun gibi bir sebeple boşalması halinde, bu boşluk
Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla ve Genel Merkez Başkanının
çağrısı üzerine, en çok oy almış yedek üye tarafından doldurur. Toplan-
tıya katılmamış olan üyenin mazeretinin geçersizliği toplantıya katılan
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üyelerin 2/3 nispetindeki oyuyla kabul edilir. Bu madde hükmü  şubeleri
de kapsar.

GENEL MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ

Madde 37- Genel Merkez Yürütme Kurulu en az haftada bir defa
toplanır ve çoğunlukla karar verir. Üç toplantıya üst üste özürsüz
gelmeyen üye Genel Merkez Yürütme Kurulunun talebi ve Yönetim Ku-
rulunun kararı  ile Yürütme Kurulundan çekilmiş sayılır.   Meydana
gelen boşluk Yönetim Kurulunca  tamamlanır. 37.maddedeki nisap  bu
madde içinde geçerlidir.

Madde 38- Genel Merkez Yürütme Kurulu tüm görevlerini Genel
Merkez Yönetim Kurulundan aldığı yetki ile yürütür. 

a) Derneğe gelir sağlayacak çalışmalarda  bulunur.

b) Kolların çalışmalarını inceler,  düzenler.

c) Kollara verilmesi gereken avansların miktarını kararlaştırır.

d) Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanarak onaylanan
Yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar.

e) Derneğin işlem ve hesaplarını sürekli olarak takip  eder ve
Genel Yönetim Kurulunu bilgilendirir. 

f) Derneğin amacının gerçekleşmesi için  alınması gereken ted-
birlerin Genel Merkez Yönetim Kurulunca  onaylanmasını müteakip
uygular.

g) Dernekle  3.kişiler  arasında imzalanacak sözleşmeleri derneğin
ilgili birimlerine hazırlatarak, onaylanmak üzere, Genel Merkez Yöne-
tim Kuruluna sunar,  onaylanmış  belgelerin uygulanmasını sağlar.

h) Derneğin, Bankalar, diğer kurum ve  kuruluşlarla olan işlem-
lerini gerçekleştirir.

i) Şubelerle, Genel Merkez arasındaki iletişimi sağlar.

j) Gelir-gider hesapları (Kesin hesap)  ile  müteakip dönemin  bir-
inci yılına ait bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlar.Genel Merkez Yöne-
tim Kuruluna onaylanmak üzere sunar.
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k) Yürütme Kurulu bütün çalışmaları hakkında Genel Merkez
Yönetim Kuruluna bilgi verir, işlem ve eylemlerini  onaylanmak üzere
Yönetim Kuruluna sunar

GENEL BAŞKAN

Madde 39- Dernek tüzel kişiliğinin başkanı olup, yetkili ve sorumlu
temsilcisidir. Derneği yasa, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlar uyarınca
yönetir.  

İKİNCİ BAŞKAN

Madde 40- İkinci Başkan, Genel Başkana ait görevlerin ifasında
ona yardım ve yokluğunda vekalet eder.

GENEL SEKRETER 

Madde 41- Genel Merkez çalışanlarının ve büronun işlem ve
eylemlerinin yetkili ve sorumlusudur.

a) Derneğin dahili ve harici yazışmalarını yürütür.

b) Genel Merkez Yönetim Kurulunun, Genel Merkez Yürütme
Kurulunun 

gündemlerini tanzim, verilen kararların yürütülme ve uygulan-
masını  takip eder.

c) Derneğin amacına ilişkin her türlü yayını, istatistiki bilgileri der-
ler, arşivler

ve gereğince  yayınlar.

Madde 42- Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından
kendilerine verilen görevleri yürütür ve Genel Sekreterin yokluğunda
kendisine vekalet ederler.

MUHASİP ÜYE

Madde 43-

a) Dernek gelir ve giderlerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine
uygun olarak ve düzenli bir şekilde kanuni defterlere işlenmesinden,
kullanılmış defter ve  sarf evrakı ile alındı belgeleri ciltlerinin  yasal
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süre içinde muhafazasından sorumlu olup, bu  işlemlerin ücretli personel
veya bürolar tarafından  yürütülmesi halinde, kontrol ederek, tesbit ettiği
yanlışlıkların ve eksikliklerin giderilmesini sağlar. Kıymetli evrakın  tes-
lim alınmasından sorumludur. 

b) Derneğin üçer aylık geçici mizan ve gelir-gider hesabını Genel
Merkez  Yürütme ve Yönetim Kuruluna sunar. 

Bilanço ve mizan ile bütçenin gelir-gider fasıl ve maddelerinde yer
alan ödenek  kalemlerinin uygunluk durumu ile  bütçenin gerçekleşmesi
hususlarında, Genel Merkez Yürütme ve Yönetim Kurullarına bilgi verir,
alınması gereken tedbirleri tesbit ve teklif eder,

c) Derneğin kati mizan,  bilanço ve bütçe tasarılarının hazırlan-
masını  temin eder. Genel Merkez Genel Kurulunda delegelerin bu
konudaki soru ve tenkitlerini cevaplar,

d) Derneğe ait kıymetli evrakı ve alındı belgelerini muhafaza ve
sarfiyatını kontrol eder,

Madde 44- Muhasip Üye Yardımcısı, muhasip üyeye ait görevler-
den  muhasip üye tarafından kendisine verilen  görevleri  yürütür, yok-
luğunda ona vekalet eder.

VEZNECİ ÜYE 

Madde 45- 

a) Derneğin verile  emirlerine bağlanan giderlerinin ödenmesini,

b) Dernek gelirlerinin alındı belgesi karşılığında kasaya alın-
masını,

c) Genel Merkezin  cari harcamalarının  karşılanacağı  meblağın
ve diğer dernek gelirlerinin  değerlendirilmesi amacı ile ilgili olarak,
gerekli  araştırmalar  yapar  ve sonuçlarını kendi teklifi ile birlikte
Yürütme Kuruluna sunar.

d) Gelir, Gider ve Kasa-Banka mütabakatını  sağlar.

Bu konudaki hizmetlerin ücretli personel tarafından yürütülmesi
halinde, yapılan muameleleri denetler,  gördüğü eksik ve yanlışlıkları
giderici tedbirler alır.
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Madde 46- Vezneci Üye Yardımcısı,  vezneci üye tarafından kendi-
sine verilen görevleri yürütür, vezneci üye   yokluğunda ona vekalet
eder.

DENETLEME KURULU

Madde 47- Derneğin iç denetimi Genel Merkezde Genel Merkez
Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez
Denetleme Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, gerektiğinde bağımsız
denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.  Denetleme Kurulu Genel Kurul
adına görev yapar ve bu kuruluşa karşı sorumludur. 

Madde 48- Genel Merkez Denetleme Kurulunun Görevleri:

a) Genel Merkez Denetleme Kurulu, Derneğin, Tüzüğünde göster-
ilen amacın  gerçekleştirilmesi için  sürdürüleceği belirtilen çalışmaların
yapılıp yapılmadığını, defter ve kayıtların mevzuata ve Tüzüğe uygun
olarak  tutulup tutulmadığını, tüzükte belirtilmiş olan esas ve usullere
göre inceler, denetler.

b)  Denetimlerini  6 şar aylık aralıklarla yapar ve Denetim
sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve top-
landığında  da tek rapor halinde  Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

c) Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine  her türlü bilgi, belge
ve kayıtların  dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, Yöne-
tim yerleri, müesseseler ve  eklentilerine girme isteğinin yerine  getir-
ilmesi zorunludur.

d) Denetleme Kurulu, gerekli gördüğü  durumlarda  Genel Ku-
rulu olağan üstü  toplantıya çağırır.

BÖLÜM V 

ŞUBELERİN KURULUŞU VE YÖNETİMİ

Madde 49-  Dernek, gerekli görülen il ve ilçelerde Genel Merkez
Genel Kurul  kararı ile şube açabilir.  Bu amaçla yetkilendirilen kurucu-
lar kurulu, şube açılacak yerin  en büyük mülki amirine,  şube  kuruluş
bildirimini ve gerekli belgeleri verir.
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Genel Merkez Yönetim Kurulu, il ve ilçelerde  en az  5 kişiye ku-
ruluş için yetki verir, yetkilendirilmiş bu kişiler 2 adet kuruluş  bildirimi
hazırlayarak, aşağıda belirtilen  eklerle birlikte bu bildirimi  şubenin
açılacağı yerin en büyük mülki amirine  verirler.  Bu  bildiriminin  mülki
amirliğe verildiği andan itibaren  şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Kuruluş bildirimine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1- Yönetim Kurulu karar sureti,

2- 3 adet Dernek Tüzüğü,

3- Şube açılması için Genel Merkez Yönetim  Kuruluna verilmiş
yetkiyi gösteren Genel Merkez Genel Kurul kararı,

4- Dernek antetli kağıdına yazılmış yetki belgesi,

5- Yetki  verilen  şahıslara ait 2 şer adet fotoğraflı Nüfus Cüzdan
Fotokopisi,

6- 2 adet Savcılık Adli Sicil Belgesi,

7- 2 adet  fotoğraflı ikametgah belgesi (6 ay oturduğuna dair
kayıtlı)

8- 8 adet Kuruluş bildirimi,

9- Dernek İkametgahını belirtir belge

10- Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ile, yazışma ve tebligatı almaya
yetkili  kişilerin  adı, soyadı, yerleşim yerleri ve imzalarını belirtir liste.

Şube mülki İdari Amirliğine mürcaat tarihinden itibaren 6 ay içinde
şube Genel Kurul Toplantısı yapılır. 

Şube üye sayısının 25 i bulması halinde ve mülki idare amirliğine
müracaat  tarihinden itibaren 6 ay  içinde  şube Genel Kurulu toplantısı
yapılır.

Köy ve beldelerde kurulu şubeler, ilçelerdeki şubelerle aynı  usul ve
esaslar içinde çalışır.

Madde  50- Şube Genel Kurulları 2  senede bir ve Genel Merkez
Genel Kurulunun toplantısından 2 ay önceki tarihe kadar yapılır.
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Şubelerin  kuruluştan  sonraki  ikinci Genel Kurul  Toplantısı, 2 yıl-
lık  süre aranmaksızın,  en geç Genel Merkez Genel Kurulunun
toplanacağı  yılın Şubat ayında yapılır.

Şube Genel Kurulu, şubelerin en yetkili organı olup, şubeye kayıtlı
ve aidat borcu bulunmayan üyelerle, şube Yönetim, Denetim  ve
Danışma  Kurulları üyelerinin katılımı ile Ocak veya Şubat ayında
toplanır.

Şube Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneği, toplantının
yapıldığı tarihi  izleyen 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amir-
liğine  ve Genel Merkeze gönderilir.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, bu amaçla hazırlanmış
listeyi imzalayarak  Genel Kurul Salonuna girerler.

Şubelerin tüzel kişiliği yoktur.

Madde 51-  Şube Genel Kurul toplantısına  ait çağrı,  toplantı şekli,
yeri ve idaresi, seçimlere ait usul, Genel Merkez Genel Kuruluna ait
usule tabidir. 

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 52- a) Şube Yönetim  ve Denetim Kurulu  raporları ile kesin
hesabı görüşerek ibraları hususunda karar vermek,

b) Dönemin 1.yılına  ait  bütçeyi inceleyip aynen veya değiştirerek
kabulüne karar vermek,

c)  Şube Yönetim Kurulu için 9 asil 9 yedek üye ile Şube Denetleme
Kurulu için  3 asil, 3 yedek ve Danışma Kurulu için 3 asil, 1 yedek  üye
ile Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak   asil  delege  ve aynı mik-
tarda  yedek delegeyi  seçmek,

Şube Yönetim Kurulları, Danışma Kurulunun  teşkiline ihtiyaç ol-
madığına  karar vermeleri halinde, o Genel Kurulda Danışma Kurulu
için  üye seçilmez.

d) Genel Merkez Genel Kuruluna sunulması düşünülen  dilekleri
tesbit etmek, müzakere ve karara bağlamak,
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e) Üyelikten çıkarılma kararları hakkındaki  itirazları inceleyip
karara bağlamak

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 53- Şube Yönetim Kurulu  en az  haftada bir toplanır,  iş
bölümü yaparak, kendi arasından   başkan, ikinci başkan, sekreter,
muhasip üye ve yardımcısı, vezneci üye ve  yardımcısını gizli oyla seçer.

Üç toplantıya üst üste ve mazeretsiz  olarak gelmeyen şube Yönetim
Kurulu üyelerinin üyelikleri  Yönetim Kurulunun kararı ve Genel
Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile son bulur. Yönetim Kurulunda
meydana gelen eksiklik, yedek üyelerden  en fazla oy almış kişinin
çağrılması suretiyle tamamlanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 54- 

1- Derneğin amacı ve çalışma konularına  uygun olarak  şube kap-
samında çalışmalar yapmak,

2- Şubeye gelir sağlayacak faaliyetler yapmak,

3- İşevleri ve kolları  kurmak, çalışmalarını düzenlemek,  yönet-
mek, yürütmek

4- Şubenin akçalı faaliyetlerini  yürütmek,

5- Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporu, gelir-gider
hesapları (kesin hesap) ve müteakip dönemin birinci  yıl bütçesini hazır-
lamak,

6- Şube Genel Kurulunun yapılmadığı  yıla ait bütçeyi ve bir önceki
yıla ait gelir-gider hesabının  yılın ilk iki ayı  içinde onaylanmak üzere
Genel Merkeze göndermek,

7- Kanun, Tüzük yönetmelik  ve Genel Merkez Yönetim Kurulunca
alınan kararlar kapsamında şubeyi yönetmek,

8- Şube Genel Kurulunda Yönetim, Denetim ve Danışma Ku-
rullarına  seçilen asil ve yedek üyelerin olumluluklarının onaylanması
için  Genel Kurul tutanağı ve eklerinin (Yönetim, Denetim Kurulu rapor-
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ları, onaylanmış gelir-gider (kesin hesap)  cetveli ile  onaylanmış, bütçe,
Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formunu)  Genel Merkeze göndermek.
Olumlulukları onaylanmayan Kurul üyeleri hakkında Tüzüğün ilgili
hükmü uygulanır.

Madde 55- Şube Başkanı, 2.Başkan, Sekreter, Muhasip Üye,
Vezneci Üyenin görevleri,  Şube faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere,
Genel  Başkan, Genel Sekreter, Genel Merkez Muhasip ve Vezneci
Üyesinin  görevleri gibidir.

Madde 56- Şube Denetleme ve Danışma Kurulunun görevleri, şube
faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydı ile, Genel Merkez Denetleme ve
Danışma Kurulunun görevleri gibidir.

ŞUBELERİN  DENETİMİ

Madde 57- Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman-
larda şubelerini denetler, denetletir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 58-

1- Üye Aidatları,

2- Devlet, Vakıflar, Belediyeler,  Bankalar ve benzeri Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile  özel kişilerin ve yardımsever vatandaşların  bağışları,

3- Sergi, kermes, gösteri, balo, seminer, piyango, her türlü yayınlar,
ölüm, doğum ve benzeri olaylar için çiçek, çelenk  bağışları, kumbara
konulması v.s  her türlü gelir getirici etkinliklerden  elde edilen  gelir ve
işletme gelirleri,

4- Yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, huzurevi, iş evleri, spor salonları
gelirleri,

5- Diğer her türlü  gelir (faiz, kira vs.)

6- Yardım Toplama Yasasına göre toplanan yardımlar,

7- Derneğe ait işletmelerden elde edilecek gelirler,

8- Mevzuata uygun olarak elde edilecek diğer gelirler. 
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ÖDÜLLER

Madde 59- İlgili Yönetim Kurulunun gerekçeli karar ve bu kararın
Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanması suretiyle;

a. Bir defada 250 YTL -  500 YTL  kadar para, bu değerde taşınır
yada taşınmaz mal, hak veya hizmet bağışında bulunan gerçek veya tüzel
kişilere TEŞEKKÜR Belgesi,

b. Bir defada 501 YTL -  1000.00 YTL  kadar para,  bu değerde
taşınır yada taşınmaz mal, hak veya hizmet bağışında bulunan gerçek
veya  tüzel kişilere PLAKET,

c. Bir defada 1001.00 YTL – 2500.00 YTL  kadar  para, bu
değerde taşınır yada taşınmaz mal, hak veya hizmet bağışında bulunan
gerçek veya tüzel kişilere ŞİLT,

d. Bir defada 2501.00 YTL veya üstünde para, bu değerde taşınır
yada taşınmaz mal, hak ve hizmet bağışında bulunan gerçek veya tüzel
kişilere ÖZEL ŞİLT,

e. Fikri katkıları ile Derneği yüceltici faaliyetlerde bulunan gerçek
veya tüzel kişilere, bu katkıları sebebiyle  PLAKET  verilir.

Yukarıda belirtilmiş olan meblağlar, gerektiğinde Genel Merkez
Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir ve  İlk Genel Kurula sunulur.

Bu ödüller Genel Merkez tarafından hazırlanır.

Madde 60-  Dernek,  amacını gerçekleştirmek için  her türlü taşınır
ve taşınmaz mal edinebilir.  Şubelerin edindiği taşınmazlar, Genel
Merkez adına tapuya  tescil olunur.  Şubelerin bulunduğu yerdeki taşın-
maz mallar, Genel Merkez Yönetim Kurulu  kararı ile  o mahalde   ku-
rulu şubeye  tahsis  olunabilir.  Şubenin feshi  halinde iş bu tahsis
kendiliğinden kalkar.

Şubelerin kapanması veya feshi halinde bütün evrakı, nakit varlığı
ve  bütün malları kendiliğinden Genel Merkeze intikal eder.
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GENEL MERKEZ HİSSESİ

Madde 61- Şubeler  yıllık safi  hasılatlarının  % 7 sini,  Genel
Merkez hissesi olarak,  müteakip yılın ilk üç ayı içinde Genel Merkeze
gönderirler.  Genel Merkez hissesinin  matrahı, bir evvelki yıldan  devre-
den meblağın  bir sonraki yıla devreden meblağdan çıkarılması  suretiyle
bulunan değerdir.

Şubeler  Genel Kurullarının yapılmadığı  yıla ait gelirlerini gösterir
çizelgeyi  müteakip yılın ilk iki ayı içinde Genel Merkeze gönderirler.
Genel Merkez hissesinin gönderilmesinde  gecikilen her ay için % 10
oranında gecikme cezası uygulanır.

Madde  62-  Derneğin nakdi gelirleri alındı belgeleri  karşılığında
tahsil edilir.

Giderler ise,  Yönetim Kurulu  kararı ile  fatura, fiş, gider makbuzu
gibi belgeler karşılığında yapılır.

Alındı belgeleri yalnızca Yönetim Kurulu kararı ile yetki verilen
kişiler tarafından kullanılır.

Ayni yardımlar ayni bağış alındı  belgesi  ve ayni bağış  teslim bel-
gesi ile alınır ve verilir.

Muhasebe  kayıtları 1 Ocak – 31 Aralık tarihi itibariyle tutulur.

BÖLÜM  VI

Madde  63- Tutulacak Defterler:

1- Üye Kayıt Defteri:  Derneğe üye olarak kabul edilenlerin kimlik
bilgileri, derneğe giriş çıkış tarihleri, ödedikleri  yıllık aidat miktarları bu
deftere işlenir.

2- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve numara sırası
ile bu deftere yazılır ve kararların  altı toplantıya katılan üyeler tarafın-
dan imzalanır.

- 26 -



3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen – giden evraklar, tarih ve sıra nu-
marası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın  asılları, giden evrakın
kopyaları dosyalanır.  Elektronik posta ile gelen veya giden evraklar
çıktısı alınmak  suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinilme tarihi ve
şekli ile, kullanıldıkları  takdirde  kayıttan düşürülmesi  bu  deftere
işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri:  Dernek adına alınan gelirler ve yapılan
giderler  alındıkları ve verildikleri yerlerle beraber açık olarak bu deftere
işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri:   Alındı Belgelerinin seri ve sıra
numaraları,  bu belgeleri alan  ve iade edenlerin  ad, soyad ve imzaları
ile aldıkları ve iade ettikleri  tarihler bu deftere işlenir.

7- Depo Defteri:  Depoya giren çıkan mallar bu deftere sırası ile
kaydolunur. Yıl sonunda depo defteri ile muhasebe kayıtlarının  muta-
bakatı sağlanır.

Blanço Esasında  Tutulacak Defterler Ve Uyulacak Esaslar:

Yukarıda 1, 2, 3, 6 ve 7. paragraflarda  sayılanlara ilaveten  bu esasla
muhasebe tutanlar yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri tutar-
lar.

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ MADDELER 

Madde 64-  Derneğin bütün üyeleri verilen tüm işleri  hiçbir karşılık
almaksızın yapar.

Madde 65-  Derneğin resmi daireler, bankalar ve PTT ile olacak
akçalı işlemlerine ait evrak ve ticari senetler çift imza ile yürürlüğe konu-
lur. Bu belgeler, Genel Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Muhasip
Üye ile Vezneci üyeden ikisi tarafından imzalanır. 
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Yukarıda belirlenen belgeler dışındaki  evrak için tek imza yeter-
lidir.

Madde 66-Dernek ve şubeleri bulundukları yerin en Büyük  Mülki
Amirini veya eşini Fahri Başkanı kabul eder.

Madde 67-  Derneğin amacını,  kendi siyasi veya özel yararına kul-
landığı anlaşılan, Tüzük ve Yasa hükümlerine riayetsizliği saptanan
şube Yönetim, Denetim ve Danışma Kuruluna veya münferiden  üyeler-
ine  Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile  işten el çektirilir. 

İşten el çektirilen Yönetim, Denetim veya Danışma Kurulu
üyelerinin eylemlerine  göre kanuni yollara başvurulur.

Madde 68- Derneğin  amacına ulaşabilmesi için açılan ve açılacak
olan iş evlerinin (atelyelerin)  sosyal yardım bakımından verimli ol-
masını sağlamak için derneğin mali yeterliliği halinde,  döner sermaye
verilerek işletmesi ve bu durumda  her türlü karar alınması Genel
Merkez Yönetim Kurulunun yetkisi içindedir.

Madde 69- Şube Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları  asil ve
yedek üyelerinden olumlulukları bir üst kurulca onaylanmayanlar Kurul
üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Kurulda bu nedenle meydana gelen
boşluk, en fazla oya sahip yedek üyenin göreve çağrılması ile doldurulur
ve çekilen üyeden açılan yer için yeniden iş bölümü yapılır.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı kesin olup, başka bir mer-
cide itiraz olunamaz. Şube Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulunun
tümüne ait olumluluk kağıdı onaylanamazsa  68.  Maddede kayıtlı işlem
yapılır.

Şube Yönetim Kurulunun üyelerinden bir kısmının olumluluk
kağıdı onaylanmazsa o kişilerin  kurul üyeliği düşmüş sayılır. Kurulda
o nedenle meydana gelen boşluk fazla oy alan yedek üyenin göreve
çağrılması ile doldurulur, düşen üyelikten açılan yer için yeniden iş
bölümü yapılır.

Madde 70- Derneğin organlarının seçimi ile bu organdaki iş bölümü
gizli  oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde kur’a  usulü tatbik olunur.
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BÖLÜM IX

DERNEĞİN FESHİ

Madde 71- Genel Merkez Genel  Kurulu kararı ile Fesih:

Genel Merkez Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar
verebilir. Feshe karar verebilmek için, tüzüğe göre Genel Merkez Genel
Kuruluna katılma hakkına sahip olan delegelerin  en az üçte ikisinin
toplantıya  katılması şarttır.

Bu suretle, çoğunluk elde edilmezse, ikinci toplantıya katılan üye
sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az
olamaz, toplantıya katılanlarla fesih konusu görüşülür.

Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile
alınır. 

Derneğin mal varlığı hakkında Genel Kurulda karar alınır. Genel
Kurulda karar alınmaması durumunda derneğin mal varlığının aynı
amaca hizmet eden bir derneğe verilmesine Genel Merkez Yönetim Ku-
rulunda karar verilir. 

Şubelerin Feshi:

Madde 72- Şubeler kendi  Genel Kurullarında,  71.maddedeki nis-
aplarla,  kendi faaliyetine son verilmesi için karar alabilir. 

Şubelerin faaliyetine ister kendi Genel Kurullarında, ister Genel
Merkez Genel Kurulunda veya Kanuni sebeplerle son verilmiş olsun, o
şubenin bütün malları en kısa zamanda Genel Merkeze devredilir. Bu
devrin şekil veya şartlarını tayin ve tespite Genel Merkez Genel Kurulu
yetkilidir.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin
en büyük milkiye amirine yazı ile bildirilir.

Madde 73- Bu tüzükte açıklık olmayan hususlarda, Dernekler Ka-
nunu ve diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.
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