
Kütük No : 35-071-159

Doğrulama Kodu :34aeb75a-0a2d-4bd0-9476-f9ab72f518b7

Doğrulama Linki :https://derbis.dernekler.gov.tr/OnlineTuzukDogrulamaWeb

HAyAtlME oRTAK ot DERNEĞ|rüzüĞü

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: HAYALİME ORTAK oL Derneği" dir
Derneğin merkezi İZUİn'dir. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğİn Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürütecek Çatışma Konuları ve
Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştiri|mesi, eğitim ve öğretime katkı, sosyal
Yardımlaşrnanın geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek
amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çahşmo Konulorı ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesive geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim 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 sağ|amak, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

S-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacln|n gerÇekleŞtirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleritemin etmek amacıyla iktisadi, ticari
ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-ÜYelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için iokat açmak, sosyal ve
kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-ÜYeleri arasında beŞeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekIi toplantı|ar,
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yarar|anmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşnır, taşnmaz malsatın almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf
kurmalÇ federasYon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin
kurabileceği tesisleri kurmak,

1l-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye otmak ve bu
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5O72 sayı|ı Dernek ve Vakıfların Kamu
Kurum ve Kuruluşları i|e İlişkilerİne Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile
görev aIanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve dğer mal ve
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilciiikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasak|anmayan alanlarda, diğer

ta

vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
oluşturmak, |ı 'ı,

16- Tüzükte yapılacak tüm iş ve işlemlerde gerekli olduğu taktirde ilgili kurumlardan izin alın
derneğe gelir getirici ticari faaliyetler açılacak iktisadi işletme aracılığıyla yapılacaktır.

Derneğin Fooliyet Alanı
Dernek, amaçlarını gerçekleştirebilmek için eğitim, sosyal ve toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi

alanında yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki her türlü faaliyeti yapar.
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l-Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imk6nı bulamayan ahlakJı, anlayışlı ve çalışkan

çocuklara eğitim olanağı sağlamak,

2-Gerekli izinler alınarak gerek yurt içinde, gerek yabancı ülkelerde bu]unan eğitim merkezlerinde için
yurtlar kurmaÇ

3-Gerekli izinler alınarak çocukları için yurt içinde ve yabancı ülkelerde dil öğretimini öngören okullar
ve her çeşit kurslar açmak,

4-Çocuklarının ulusal, sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini yükseltmeye çalışmak,
5-Çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmek,
6-Eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bi]imsel katkılarda bulunup destek sağlamak,
7-Gerekli izinler alınarak eğitime katkıda bulunmak amacı ile yurtiçinde ve yabancı ü|kelerde

Üniversite ve her türlü öğrenim kurumları açmak.
8-Gerekli izinler alınarak engellilere (Fiziksel ve Zihinsel) her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve

engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak.
9-Gerekli izinler alınarak kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü

insanı, Yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları, himaye etmek, ayni ve nakd| her
türlü maddi ve manevi yardımı yapmak.

10- Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve
olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak,
temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

11- Çevre temizlik ve sağlığı, kültürel değerlerimizin korunması için kamu yararına yönelik etkin ve
sonuç alıcı çalışmalar yapmak.

12- Ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.
13- Gereklİ izinler ahnarak yurt içi ve yurt dışında ıhtiyaç sahibi, engelli, fakir, yetim, mü]teci ve

kimsesizlerden tesPit edilen kişi ve ailelere, yapılacak organizasyon kapsamında kardeş aile olmak
isteYen kiŞi ve aileler arasında rehberlik, danışmanlık ve aracılık yapar. Ayrıca, bu kişilerin sünnet,
niŞan, düğün Ve cenaze defin işİemlerinde masrafiarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda
bulunur.

14- Gerekli izinler alınarak ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, konut, ev
eŞYası, vesaire Yardım}ar YaPar. Yurt içi ve yurt dışını (antrepo ve serbest bölge} kapsayan gıda
bankacılığı yapar.

$- Derneğin amaclna hizmet edecek her türlü ilmi, kültürel sosyal saha|arda seminer, toplantı,
açıkoturum, sempozyum, panel, konferans, ve kıilimseJ çalışmalar yapar.

15- Amaçta belirtılen yardımları kamuoyunun dikkatine sunulması için her türlü süreli_süresiz basın
YaYın faaliYetlerinde bulunur, basın ve yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler;
W istasYonları iÇin programlar, sinema filmi, televizyon fi|mi, tıyatro eseri, halka
sinevizYon, multivizyon, ve benzeri sanat faaliyetleri ve program hazırlar, hazırlatır
Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

17- Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü i|mi, kültürel, sosyal,
araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yaptırır. B
neticelerini yazılı-sesli-görüntülü yayınIar halinde neşreder veya neşrettirir.

18- Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, dergi, gazete çıkarır, fuar,
festivallere katılır, yazılı ve görsel basına reklam verir

19- lktlsadi İŞletme aracılığıYla derneğe gelir temin etmek ve/veya tantım amacı ile ile yurt iça ve yurt
dıŞı gezileri, kermesler, sergiler, anma gece|eri, konser, tlyatro gösteri|eri ve benzeri sosyal ve
kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır; piknik ve ziyaret yapar.

20- Kültürel, sanatsal Ve sPortif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, yemek
organizasyonları düzenler.
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21- Arşiv oluşturur, pJan ve proje yaptırlr, yar§malar açar ve bu yarışmaların sonucunda yarışan

projelere destek verebilir.

22- Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için kooperatif|er, vakıflar, iktisadi
işletmeler vb. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder ve
yetiştirir.

23- Eğitim ve öğretime yönelik yardım ve organizasyonIar yapar, projeleri destekler. Gerek]i izinler
alınarak ilk ve ortaöğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş. anaokulu, spor ve okuma salonları ve
misafirhaneler açar.

24- Gerek]i izinler alınarak çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağiamak için
matematik, fen, sosyal bilimler ve diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenler müzik, spor ve
kültür etkinlikleri gerçekleştirir. Toplumun ihtiyacına binaen tüzükte belirtilen amaçların
gerÇekleşmesi için; dönemseİ ya da sürekli her ttirlü kurslar (dil, diksiyon, daktilo, bilgisayar, dikiş,
nakış, spor, müzik vb.) açar.

25- Gerekli izinler alınarak toplumda istihdamı artırmak için her türlü meslek edindirme kursları açar.
25- Dernek faallYet alanı ile ilgili grup, komite ve komisyonlar oluşturur, komisyon çalışmalarını

destekler.

27- Gerekli izinler alınarak sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla, bu alanda yetkili ve ehil kurum ve
kuruluŞlar|a müŞterek lŞblrllğl çerçevesinde sağlık tarama|arı, aşı kampanyaları, kan bağışı
kampanyalarına destek verir.

28- Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak ve başta
Çevre olmak üzere tarihi, kültürel ve turisük bö|ge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve
kültürümüze kazandırılmasını sağlamak için her türlü faaliyeti yapar.

29- Çevrenin korunması amacıYla; orman, göI, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma
yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturur.

30- Dernek iŞ bu tüzükte bulunan amaç|arını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden,
siYasi Partilerden, iŞci ve işveren sendikaJarından ve mesleki kuruluşlardan maddiyardım alabilir
ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

31- Dernek, 5072 saYılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruş|arı illşkılerine Dair Kanun, 5393
saYılı BelediYe Kanunu ve 53O2 sayılı il Özel İdares] Kanunu, il özel idaresi ve Belediye
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve
kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak pğe yürtitebilir.

32- Gerekli izinler alınarak amacı doğru|tusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban
eder, yurtiçi ve yurt dışında kurban organizasyonları yapar. Ayrıca, Ramazan Ayına ma

bağışı kabul
hsus gelen
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her türlü ayni ve nakdi tüm bağışları kabul eder, gelen bağış
yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar yapar, iftar programl

33- Dernek|er Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapar.

ların ihtiyaç sahiplerine u|

arı tertip eder.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İştemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip buiunan

çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü
ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseye
koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi

olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme
olması da gerekir. Onursal üye|ik için bu koşul

§

aranmaz.
Dernek baŞkanlığına Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuzgün iÇinde üYeliğe kabul veYa isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine

bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üYeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul

edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önem|i destek sağlamış bulunanlar

onursal üye olarak kabul edilebilir.
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Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştğ anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelihen

ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gere ktire n hal]er.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Uye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda saYllan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak ıddia

edemez.

Dernek Organları
Madde 6-Dernegi n o rga n la n aşağıda göste rilm iştir
l-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

kurul;

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veYa denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin
Yazılı baŞvurusu üzerine, Yönetim kuru|unca olağanüstü toplantıya çağrılır. yönetim kurulu, genel kurulu
toPlantıYa Çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kuru}unca belirtenecek gun
toplanlr

Çoğrı Usulü!
yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katı|ma hakkı bulunan üye

Genel kurula katılma hakkı bu]unan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının
gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek,yazılı olarak
bildirdiği e]ektronik posta adresine ya da lletlşim numarasına mesaj gönderilmek veya mah
kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunl
yapılamazsa, ikinci top|antının hangi gün, saat ve yerde yapıtacağı
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 belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duYurulur. İkinci toPlantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorun|udur.
üyeler ikincitop|antıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

uk sağlanamaması sebebiyle toplantı
da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakı]amaz,
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Toplontı Usulü!
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi

hal]erinde jse üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyte toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kuru]ları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı
yerİne girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimiik belgeleri, yönetlm kuruJu üyeteri veya yönetim
kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzen|enen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler,

ToPlantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetlm kurulu başkanı
veYa görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biritarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

AÇılıŞtan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman
seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyeler|n divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağ|anması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, Yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır butunan

üYelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur,
Genel kurulda her üyenin kir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. onursal üyeler

genel kurul toPlantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

ToPlantıda görüŞülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazı|ır ve divan başkanı ile yazmanlar
tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim
edi]ir. Yönetlm kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçi|en yönetim kuruluna yedi gün
içinde teslim etmekten sorumludur.

Genet KuruIun Oy kullanma ye Karar Alma Usulve Şekilteri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar a|ınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,

genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygu|anır.
Gizli oYlama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmjş kağıtlar veya

oY Pusulaları üYeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden
sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. şu kadar ki, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplontısız veya Çğrısız Almon Korarlar!
Bütün üYelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan karartar ile dernek üyelerinin tam

bu tüzükte yazılı çağrı usu]üne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde
alınması o|ağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve YetkiIerl
Madde 9,Aşağıda yazılı husus|ar genel kurulca görüşütüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının göri.§ülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
S-Dernek iÇin gerekli olan taŞınmaz maiların satın a]ınması veya mevcut taşınmaz malların satııması

hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

amlnın
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5-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ih ilgiliolarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen

veya değiştirilerek onaylanması,
7-Demek yönetim ve denetim kurullarının kamu göreviisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret

ile her türlü ödenek, yol|uk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek
gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması

veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
1 1-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer öneri|erinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kuru]ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

GeneI kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden
alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı
olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş oIan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 1O-yönetim kurulu, beş asıl ve bes yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,

başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel

kurulda aldığı oy çokluğu sırastna göre yedek tiyelerin göreve çağnlması mecburidir.

yönetim kurulunun Görev ve yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
l-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel

kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulonayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları

satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar
tesis ettirmek,

S-Gerekli görülen yer|erde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kuruIda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bi|anço ve gelir tablosu ile yönetim

kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
}Derrıeğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma husus|arında karar vermek.
10-Derneğin amacınI gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
1l-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kulJanmak,

Deııetlm Kuru|unun Teşkili, Giiçev ve Yetkileri
Madde ll-Denetim Kurulu, ğç asıl ve !]g yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

§ .T

Denetim kurulu asıl üyeliğnde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulunun Görev ve yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi içln sürdürüleceği

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun oJarak tutulup tutuJmadığını, 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 sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir

T
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Derneğin Ge|ir Kaynakları
Madde l2-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi 1.0O TL . Aylık olarak 50 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya

veya eksi|tmeye yönetim kurulu yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor

yarışmas| ve konferans gibi faa|iyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
5-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari

faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmeliğinin

31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bi|anço
esasına göre defter tutulur.

BilanÇo esasına geçi|mesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda be|irtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda be|irtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter
tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.

Koyıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutuIur.

Tutulocok Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defter|er tutulur.
a)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 imza|anır.
2-Uye 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 sıra numarası i|e bu deftere kaydedilir. Gelen

evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar
çıktısı alınmak suretiy|e saklanır.

4-|Şletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: A|ındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
ede|erin adı, soyadı ve imzaları ile aIdıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile ku
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunJu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin t, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço

durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile

bu Kanununun Maliye Bakan|ığına verdiği yetkiye istinaden yayım|anan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

esasında
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Defterleıin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il

dernek|er müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfa|arı bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Toblosu ve Bilonço Düzenlenmesi
lşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler

Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması
durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebllğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Glder İşlemhrll
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekier Yönetmeiiği EK- 17'de örneği bulunan) "A[ındı Belgesi" ile tahsil edi]ir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış flşi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri i]e
yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Demekler
Yönetmeliği EK-13'te örneği buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi
o|arak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-l4'te örneği bulunan} "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği
bulunan} "Ayni Bağış Alındı Belgesi" i]e kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-].3, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası
taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya
sistemler ve yazı makineteri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır.
sürekllform şeklinde bastırı]acak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler yönetmeliği

gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırı lmasıve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmes Vei§ 

'yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsi] edecek kişi veya
tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin tes|imine ilişkin hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de

belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden (DernekJer Yönetmeliği Ek-l9'da yer alan} "Yetki Belgesi" dernek tarafından ikj
nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki
belgesi olmadan gelir tahsii edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetlm kurulu tarafıMan en çok bir yıl olarak belir]enir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen
kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi halJerde, verilmiş olan yetki
belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta lçinde teslimi zorunludur. Ayrıca, ge|ir toplama yetkisi
yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."
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Gelir ve Cldeı Belgelerlnin Soklomo Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer

belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih
düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla

sonuÇlarına iliŞkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de bulunan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu
tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından maha|lin mülki idare
amirliğine verjlir.

Bildirim Yükümlülüğü :
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul fuıuç BiWirimi
O|ağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim

kurullan ile dİğer organlara seçiİen asıl ve yedek ıiyeleri içeren (Dernek}er yönetmeliği Ek_3,te yer alan)
Genel Kurul SonuÇ Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul top|antısında tüzük değışiklıği
YaPılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası
Yönetim kurulu üYelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada betirtilen
süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşı n m a zla rın BiI di ril mesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler yönetmeliği EK-

26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"'ni doldurmak suretiyle mülki idare amir|iğine bildirilir.

Yu ıtdı şı nd on Yord ı m Al mo Bil di ri mi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce

(Dernekler Yönetmeliğİ EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım AIma Bildirimi" doldurup mülki idare
amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi Yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getlr[lmesl zorun Judur.

Değişi k lik le rin B i ld iri lmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana ge|en değişiklik (Dernekler yönetmeliği EK-2a

at
}, İon ı

rtilgn)
"YerleŞim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında na 8
değiŞiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek organlarındaki Değişi
dolduruImak suretiyle, değlşikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ud
D

lı

irİlni" :İ
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul

otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilci!ik Açma*
Madde l7-Dernek, gerekllgördüğü yerlerde dernek faaliyet|eriniyürütmek amacıyla yönetim kurulu

kararıYla temsilcilik aÇabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi
veYa kiŞiler tarafından o yerin mülki idare amiriiğine yazılı olarak bildiril|r. Temsilcilik, dernek genel
kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi
Madde l8-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim

YaPılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kuru|, yönetim kurulu
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz,

Denetam kuruJu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir, Genel kurul veya
Yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim
yaptırabılır.
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Derneğin Borçlanma Usul]eri
Madde l9-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması

halinde yönetim kurulu karan ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet aiımı konulannda
olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabiIir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüıiğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20-Tüzük değişikliğigenel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikiiği yapılabilmesi için genel kuruJa katılma hakkı buJunan üyelerin 2/3

çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayıs|nın iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3'ü'dur. Genel kurulda tüzük değlşikllğl oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Ma! Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3

çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağ|anamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Arrcak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam
sayısının iki katından azolamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli o|an karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3'i'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasftye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üYelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere. feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya
kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiğitarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde
dernek adında "Tasfiye Halinde HAYALİME ORTAK OL Derneği" ibaresi kullanılır.

TasfiYe kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. inceleme
esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer
belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
derneğin alacaklıJarına çağrıda bulunulur ve varsa maliarı paraya çevrilerek alacaklıJara ödenir. Derneğin
alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel ku
yer belirhnmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildığı
sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye i

amirlik|erince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamam
\ıt'

Derneğin para, mal ve hak]annın tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamia nmaslnı
kurulu tarafından duru mun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare
amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamak|a
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kuruJu üyesine de veri]ebi]lr. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş
yıldır.
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Hiiküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliğ ve ilgili diğer merzuatın demekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Bu tüzük 22 (Yiımi lkl} maddedeıı ibarettir.
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