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BİR ÇOCUK BİR UMUT DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

Madde 1: 

Derneğin Adı: “BİR ÇOCUK BİR UMUT DERNEĞİ” dir. 

Derneğin merkezi İSTANBUL’dur. 

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt 
içinde ve yurt dışında şube ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst 
kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla 
temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine (30) 
Otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir. 

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE 
SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI 

Madde 2: 

• İnsanlar arasında maddi ve manevi dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, 
• Köy okulları ve yardıma muhtaç diğer eğitim kurumlarına projeler düzenleyerek 

eğitimi teşvik etmek, kütüphane, eğitim materyalleri desteğinde bulunmak 
• Sosyal sorumluluk kapsamında gerek görülen yerlere yardımlar, projeler düzenlemek, 
• Sosyal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel, konser, temsil, gösteri, 

sergi, müsabaka gibi her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinliklerde bulunmak, ayrıca birlikteliği sağlayacak balolar, yemekler, eğlenceler, iç 
ve dış seyahatler düzenlemek, 

• Bilgilendirme amacıyla kitap, gazete, dergi, broşür, albüm, kompakt disk gibi her türlü 
basılı ve elektronik eser yayınlamak, 

• Yeni üyelerin alınmasını özendirmek ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca 
kaydetmek, 

• Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman danışmanlar aracılığı ile amaç ile 
çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak, 

• Derneğin amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, 
pansiyon, yurt, sosyal tesisler gibi gayrimenkulleri satın almak, bu gayrimenkuller 
üzerine ipotek de dahil her nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları 
iktisap, tesis, terkin, veya fek etmek, kiraya vermek, işletebilmek ve her türlü inşaatı 
yaptırabilmek: taşınır mallar, menkul değerler ve haklar almak, 

• Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve satmak, 
• 2820 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerini alacak sair kanunlar ile 

ilgili diğer düzenlemeler ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak; 
bağış ve yardımlarda bulunmak, 

• Vatandaşların bilincini arttırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli 
her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak 

• Bu amaçlara ulaşmak için lokal işletmek de dahil olmak üzere her türlü iktisadi ve 
ticari girişimi gerçekleştirmek, kanunlarca yasaklanmamış her türlü işlemi yapmak, 
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• Bu amaçları gerçekleştirmek için, ilgili mevzuata uymak kaydıyla, yurt içinde ve 
dışında şubeler kurmak; yurt dışında temsilcilikler dernekler ve üst kuruluşlar kurmak; 
yurt dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara katılmak ve her türlü uluslararası faaliyet 
ve iş birliğinde bulunmak, 

• Bu amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı dernek ve mesleki kuruluşlardan 
maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak, yurtdışında 
bulunan kişi ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım almak, 

• 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair 
Kanun, bu kanunun yerine geçecek sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 
uymak kaydıyla, Dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren 
konularda ortak projeler yürütmek, 

• Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer 
dernekler veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı 
gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,  

• Dernek, sağlanan karı üyeleri arasında paylaştırmamak ve gelir, faiz veya başka 
adlarla üyelerine aktarmamak kaydıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri 
ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla sandık kurabilir. Dernek kazanç paylaşma amacı güdemez.  

• Derneğin misyon cümlesi şudur; Derneğin amacı ülkemizde etkin projelerle sosyal 
sorumluluk faaliyetlerine yön göstermek, ihtiyaç duyulan alanda gönüllü üyelerle 
beraber eğitim kurumlarında çalışmalar yaparak ülkeye artı değerler katmaktır.  

• Derneğin değerleri şunlardır; Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik ve dayanışma  

 

SİYASET YASAĞI  

Madde 3: 

• Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde, siyasetle 
uğraşamaz. Ayrıca, üyeler de Dernek içinde hiçbir şekilde siyasi faaliyette 
bulunamazlar.  

 

DERNEĞİN KURUCULARI 

Madde 4: 

Muhammet Erkam Avcı 

Gökhan Dinç 

Özge Ataman 

Dilara Bektaş 

Sema Bozkurt 

Ayşe Begüm Yücel 

Mehmet Emir Cangir 
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ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 

Madde 5: 

Üyelik türü ; Asil Üyelik. 

Asil üye: Bil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir. 

Tüzel kişiler ve Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi Derneğe üye olabilir.  

Asil Üyelik Başvurusu, Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek 
yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara 
bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla 
tutulacak deftere kaydedilir. Asil üyeler aidat vermekle mükelleftir. 

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez 
Yönetim Kurulu'na gönderir. Şube üyeliği Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ile tamamlanır.  

Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile, 
derneğe üye olabilirler. Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz. Derneğe maddi ve manevi 
bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kurun ile onursal üye olarak 
kabul edilebilir.  

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik 
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve 
üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde 
bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

 

ÜYELİK HAKLARI  

Madde 6: 

Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.  

Asil üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eder, üyelik haklarından yararlanan, her 
türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve 
aday olup, oy kullanabilir. Genel kurula katılıp oy kullanabilmesi için asil üyenin 
yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. 

Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, 
eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç 
ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin içindeki olumlu 
görüntüsünü sürdürmektir. 

Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır. 
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ÜYELİKTEN ÇIKMA 

Madde 7: 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  

Madde 8: 

-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller: 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3-Dernek üyelerine karşı edep ve ahlak kuralları içerisinde kabul görmeyen davranışlarda 
bulunmak, 

4-Dernek hakkında aslı olmayan söylentiler çıkarmak,  

5-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek, 

6-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

8-Merkez veya şube Disiplin Kurulunca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket 
ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar, 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten 
çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek 
malvarlığında hak iddia edemez. 

 

DERNEK ORGANLARI 

Madde 9: 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1-Genel kurul,  

2-Yönetim kurulu, 

3-Denetim kurulu. 
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DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE 
ÇAĞRI VE TOPLANTI USÜLÜ 

Madde 10: 

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; toplantının yapıldığı yıl dahil, aidatını ve 
varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödemiş asil üyelerden oluşur. Aidat borcu 
bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar ve seçme ve seçilme hakları yoktur. Derneğin 
şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı 
üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler 
şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. 

Genel kurul; 

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte 
birinin yazılı başvurusu üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer 
ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya yöneyim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh 
hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 

ÇAĞRI USULÜ 

Madde 11: 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş 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 hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk 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 belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne 
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı 
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ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara 
göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

TOPLANTI USULÜ 

Madde 12: 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin 
feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu 
üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, 
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu 
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 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 üyelerin divan heyetine 
kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları 
zorunludur.  

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme 
alınması zorunludur. 

Genel kurulda her üyenin bir 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 yazılır ve divan başkanı ile 
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim 
kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni 
seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
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GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ 

Madde 13: 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel 
kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş 
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. 

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR 

Madde 14: 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin 
tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar 
geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 15: 

1-Dernek organlarının seçilmesi, 

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların 
görevden alınması, 

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı 
yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 
satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip 
aynen veya değiştirilerek onaylanması, 



	 8	
	

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine 
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için 
görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile 
ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetime yetki verilmesi, 

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması, 

13-Derneğin vakıf kurması, 

14-Derneğin fesih edilmesi, 

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin 
görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ 

Madde 16: 

Yönetim kurulu beş asıl (Başkan dahil) ve beş 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, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye 
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde 
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. 

Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen beş kişiden aşağıya 
düşerse, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından otuz gün içinde 
olağanüstü genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek 
üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, 
dernek üyeleri arasından seçeceği üç dernek üyesini otuz gün içinde Genel Kurulu toplamakla 
görevlendirilir. 

Görev süreleri içinde derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler istifa etmiş sayılırlar ve 
yerlerine sıradaki yedekler geçer. 
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YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 17: 

Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

1-Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki 
vermek, 

2-Gelir ve gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Merkez Genel kurulun onayına sunmak, 

3-Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurula sunmaki 

4-İç işleyişi yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek, 

5-Sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (Yasal koşullar yerine 
getirilerek) 

6-Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını 
düzenlemek ve kapatmak 

7-Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak,personelin ücretlerini 
saptamak,gerektiğinde işine son vermek, 

8-Merkez Genel Kurulunu gerektirdiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, 

9-Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak, 

10-Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak, 

11-Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak, 

12-Dernek çalışanlarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı 
almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak, 

13-Genel Kurulda alınan kararları yürütmek, 

14-Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak, 

15-Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları 
uygulamak, 

16-Merkez Genel Kurulunun verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında şubeler 
açmak ve yetki vermek, 

17-Şubeler arası ve Şube-Merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme 
yönergeleri düzenlemek, 

18-Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek, 



	 10	
	

19-Taşınmaz mülk kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak, kira bedellerini tahsil 
etmek 

20-Gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, üzerinde ipotek ve rehin 
hakkı tesis etmek, gerekli vergi ve harcamaları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak, 
irtifak hakkı tesis etmek, tüm bu işlemleri takip 

21-Merkez Genel Kurulunun vereceği yetki ile derneğin üçüncü şahıslara Bankalara ve Finans 
Kurumlarına borçlanma ve kredi almak. 

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ 

Madde 18: 

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kuralca seçilir. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşanma olduğu takdirde 
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 19: 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, 
hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, 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 kurulu toplantıya çağırır. 

 

 

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ 

Madde 20: 

Merkez Genel Kurul seçimini izleyen otuz gün içinde Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu 
üyeleri ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soy ad, baba adı, 
doğum yeri, günü, meslekleri ve ikametgah adresleri Mülki İdare Amirliğine bildirilir. 
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DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

Madde 21: 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz, aylık olarak da 25 TL aidat alınır. Bu 
miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen 
üye ödentilerinin %50’si üç ayda bir genel merkeze gönderilir, 

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptığı bağış ve yardımlar, 

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor 
yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar, 

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla 
giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

8-Reklam ve sponsorluk gelirleri, 

9-Diğer gelirler. 

DERNEK DEFTERLERİ 

Madde 22: 

Yönetim kurulu aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür: 

Üye kayıt defteri 

Karar defteri 

Evrak kayıt defteri 

İşletme hesabı defteri 

Demirbaş defteri 

Alındı belgesi kayıt defteri 

 

 

 



	 12	
	

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

Madde 23: 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim 
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, 
yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim 
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel 
kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim 
kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ 

Madde 24: 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde 
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı 
konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir 
kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte 
yapılamaz. 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU 

Madde 25: 

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek 
yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde 
belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki 
amirliğine verir. 

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 26:            
Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk 
faaliyetlerde bulunmakta görev ve yetkili, tüm işlemlerden doğan alacak ve borçlarından 
ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek içi örgütüdür. 

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Madde 27: 

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin 
kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl 
ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, 
mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır. 
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ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL 
MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ 

Madde 28: 

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki 
ay önce bitirmek zorundadırlar.      Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı 
içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz 
gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. 

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı 
ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir 
(1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel 
kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına 
sahiptir.  

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel 
merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube 
adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya 
denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 
 

TEMSİLCİLİK AÇMA 

Madde 29: 

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu 
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak 
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak 
bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 

 

ÜNİVERSİTE – ÖĞRENCİ TOPLULUĞU İLİŞKİSİ 

Madde 30: 

BİR ÇOCUK BİR UMUT DERNEĞİ yeterli talep gelmesi durumunda yönetim kurulu 
kararıyla üniversitelerde kendi adında öğrenci toplulukları – öğrenci kulüplerinin açılmasına 
izin verebilir. Öğrenci topluluğu – kulübünün kendi içerisinde ayrı bir tüzüğü ve yönetim 
kurulu bulunsa da derneğin öğrenci topluluğunu – kulübünü fesih yetkisi bulunmaktadır. 

Öğrenci topluluğu – kulübü ile ortak projeler denek adıyla yapılabilse de derneğin onay 
vermediği hiçbir etkinlikte “BİR ÇOCUK BİR UMUT” ismi kullanılamaz. 
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Dernek ile öğrenci topluluğu – kulübü ortak projeler düzenlediğinde projenin tüm 
organizasyon şeması (ekip sayısı, ekip seçimi, gerekli izin ve belgeler vs.) derneğin yönetim 
kurulu başkanının onayından geçmek zorundadır. Yönetim kurulu başkanının onayı 
alınmaksızın ortak proje ile ilgili hiçbir işlem yapılamaz. 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
Madde 31: 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı 
bulunan 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 sayısının iki katından az olamaz. 

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

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ 

Madde 32: 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma 
hakkı bulunan 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 sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy 
kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması 
açık olarak yapılır.  

 

TASFİYE İŞLEMLERİ 

Madde 33:Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi 
son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişki 
genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten 
itibaren başlanır. 

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde BİR ÇOCUK BİR 
UMUT 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. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve 
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banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa 
bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa 
malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar 
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  
mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer 
belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla 
üyeye sahip derneğe devredilir. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare 
amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 
tasfiye kurulu tarafından durumun 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 saklamakla 
görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin 
saklanma süresi beş yıldır.  

 

Hüküm Eksikliği 

Madde 34-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 
bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 


