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KARADENİZ DERNEKLERİ KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ 
 

              Madde-1  KONFEDERASYONUN ADI ve  MERKEZİ 

  

        Konfederasyonun adı: KARADENİZ DERNEKLERİ KONFEDERASYONU olup kısa 

adı “KADEKON’’  dur. Merkezi  ise İzmir’dir.      

 

 Madde-2 KONFEDERASYONUN AMAÇ LARI 
Karadeniz dernek ve Federasyonlarının birliğini sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaları doğrultusunda 

ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapılaşmasına ve yardımlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, 

bağımsızlık ve onuruna, milletimizin geleceğine, halkımızın mutluluğu ve kalkınmasına katkı koymak ve ulusal, bölgesel, 

sektörel alanda evrensel normlara ulaşılmasına sivil toplum birliğini sağlayarak hizmet etmek, Yurt içinde ve dışında üyesi 

olan ya da olmayan yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, bu yardımlara aracılık etmek, Bu konuda çağın iletişim 

teknikleri ve İnternet sistemlerini kullanmak, Yardım amaçlı sistemler, tesisler kurmak ve Karadeniz sivil toplum 

kuruluşlarının amaçlarına ulaşması için çalışmaktır.      

                 b. Konfederasyonumuz bu amacı gerçekleştirmek için:  

Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel politikalarının oluşmasına ve gelişmesine katkı koymak, ulusal ve uluslar arası 

barışı temel alarak, insan haklarına saygılı, birlik içinde mutlu bir ülke ülküsüne ulaşmak için ekonomik politikaların 

oluşturulmasını sağlamak, insan potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, ulusal, bölgesel ve 

sektörel kalkınma vizyonları ve projeler geliştirmek. Rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, projeler geliştirmek. 

Bünyesindeki derneklerin konularını veya ülkemizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak iş dünyası, öğrenci dünyası, eğitim, 

kadınlar, kültürel, yardımlaşma konularda sorunlar ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili ulusal, uluslar arası kurum ve 

kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeler veya üye olmasa da gönüllü yardımseverler arasında güç birliği sağlayarak ihtiyaç 

sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ortak çalışma zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel 

girişimciliğin yaygınlaştırılmasına çalışmak, sanayici ve iş adamlarının ve çalışanların sorunlarına sahip çıkarak toplumda 

öncü, ve girişimci nitelikleri geliştirmek, çevre, insan sağlığı, ekolojik ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye 

dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak. Federasyon ve 

Dernekleri bir çatı altında toplayarak faaliyetlerini desteklemek. Ulusal kültürün ayrılmaz parçası olan kültür zenginliğini 

yaymak, yaşatmak, tanıtmak. üye derneklerin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşların birbiri ile ve diğer  yöredeki yöre 

insanları ile ve bölgesi ile olan ilişkilerini geliştirmek. Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetleri ve aşağıdaki 

işleri yapmak 

               a-Konfederasyona bağlı Federasyon, dernek,  amaçlarını gerçekleştirmeye katkı sağlar,  

               b-Amacına uygun her türlü sosyal etkinlik ve toplantı düzenler, 

               c-Ulusal ve bölgesel kalkınma için eğitim ve sağlık tesisleri kurar ve işletir işlettirir kiraya verir kiralar satın alır.  

d-Ulusal ve Uluslar arası denk kuruluşlarla toplantılar ve geziler düzenler, 

e-Kültürel çalışmalar yapar ve üyelerinin çalışmalarına katkı verir, 

                f-Karadenizlilerin dahil olduğu kooperatif ve ekonomik işletmeleri destekler.    

                g-Bünyesindeki Federasyon, derneklere merkez sağlar, hizmet gereksinimini karşılar, 

                h-Karadeniz vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yardımcı olur. 

                ı-Üyelerinin ekonomik gelişimi için ulusal ve uluslar arası proje geliştirir. 

                i-Konusu ile ilgili her türlü görsel, yazılı ve sözlü yayın yapar, 

                j-Bölgesel ve ulusal sivil toplum birliklerine katılır, 

                k-Öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar verir, 

                 l-Eğitim ve sosyal gelişim amaçlı toplantı ve paneller düzenler, 

                 m-Araştırma, kültür, eğitim ve gezi amaçlı turlar düzenler, 

                 n-Lokal vb. tesisler işletir, Meslek edinme iş edinme kursları açar, 

                 o-Ulusal, uluslararası ve bölgesel sorunlara çözümler üretir. 

             ö-Karadeniz kültürünü yaşatacak ve geliştirecek etkinlikler de bulunur, 

                  p-Folklor ve sanat etkinliklerinde bulunur ve destekler, 

                  r-Üyelerine ulusal ve uluslararası uygun kredi temin eder ve işlerini geliştirir, 

                  s-Sosyal tesisle, aş ocağı, özürlüler bakım eğitim tesisleri kurar, 

                  ş-Dinlenme, Eğitim, sağlık turizm amaçlı kamp tesisleri kurar işletir,  

                  t-Konfederasyon amacına uygun fuar ve festivaller düzenler iştirak eder, 

                  u-Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfının Tüzüğünü kabul eder, amaçlarını benimser yönetimine katılır.  

                  v- Üyesi olan yada olmayan Ülkemiz yada yabancı ülkede İhtiyaç sahibi insanlara yardım eder veya yardımlara 

aracılık eder. Yardım işlerini internet üzerinden kuracağı sistemlerle yürütebilir. İnternet ve web sistemleri ya da GSM mesaj 

sistemleri ve tüm çağdaş teknolojik imkanları kullanarak yardımları organize eder, yardımlara aracılık eder. Tüm bu işler 

nedeniyle internet veya diğer sistemler üzerinden bağışlar kabul eder buna ilişkin WEBPOST, mesaj ödeme sistemleri kurar.            

               

              Yukarıda yazılı işleri gerçekleştirmek amaçlı faaliyetleri yürütür, konusunda uzman kişilerden hizmet satın alabilir. 

Taşınır ve taşınmaz mal edinir, satar, kiraya verir. Kendisine ait ve 3. şahıslara ait mallar üzerinde her türlü ayni hak tesis 

edebilir ve varlıklarını nemalandırır. Şartlı ya da şartsız bağışları özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumlarından,  ulusal ve 

uluslararası kuruluşlardan kabul eder. 
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Madde-3:ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR:  Konfederasyon, tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek 

üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla temas edilmesinde yarar gördüğü hallerde ilgili makamlardan izin alarak bu 

temasları gerçekleştirir ve işbirliğinde bulunabilir. 

 

Madde-4-YASAKLAR: Konfederasyon kanunla yasak konularda etkinlikler göstermez. 

 

Madde-5 KONFEDERASYON ÜYELİĞİ ve KONFEDERASYONA KATILMA  

 
              Konfederasyon a) Kurucu Üyeler,  b) Kuruluştan sonra Konfederasyona katılan benzer amaçlı Federasyonlardan 

oluşur.  

              Kurucular dışında kalan Federasyonlar Konfederasyona üye olabilmeleri için kendi genel kurullarından karar 

almaları ve gerekli yasal işlemleri tamamlamaları gereklidir.  

               Genel Kurul kararını alan Federasyon yazılı olarak Konfederasyon Yönetimine başvurur ve Konfederasyon 

Yönetimi bu isteği 30 gün içerisinde karara bağlamak zorundadır. Ülkemizdeki tüm federasyonların kadekona üye olma 

hakları vardır. 

 

 

Madde-6 ÜYE FEDRASYONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
a- Üye Federasyonlar konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uymak zorundadır. Üyeler Konfederasyon Genel 

Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler. Federasyonlar kendi faaliyetlerinde bağımsızdırlar.  

b- Üye Federasyonlar Konfederasyon genel Kurulu tarafından belirlenen katılım payını ve yıllık aidatları muntazaman 

ödemek zorundadırlar. 

c- Üye Federasyonlar kendi Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içerisinde faaliyet raporlarını, bilanço denetim 

kurulu raporu, katılan üye listesinden birer örneği ile delegelerin listesini Konfederasyon Yönetimine vermek 

zorundadırlar. 

d- Üye federasyonlar yıllık Olağan Genel Kurul Toplantılarında Konfederasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar. 

Genel Kurullarını iki ya da üç yılda bir yapan Federasyonlar, delegelerini iki ya da üç yıl için seçmiş kabul edilirler. 

e- Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma kurullarına üye Federasyon kuruluşları 

katılabilirler. 

f-  Üye federasyonlar düzenledikleri toplantılar ve diğer çalışmalar konusunda konfederasyona devamlı bilgi vermelidirler.  

 

Madde-7  KONFEDERASYON ÜYELERNİN  HAKLARI 
 

 Dernekler kanununun hükümleri Konfederasyon hakkında da geçerlidir. Hiçbir Federasyon Konfederasyona üye olmaya ya 

da üye kalmaya zorlanamaz. Her üye federasyonun konfederasyon üyeliğinden ayrılma hakkı vardır. Konfederasyon üyesi 

olan her federasyon eşit haklara sahiptir. Tüzükte üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf 

farkı gözeten hükümler bulunamaz. Tüzüğe eşitliği bozan ve bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Dernekler 

kanunun ilgili maddesinde belirtilen kamu hizmeti görevlileri aynı yasanın diğer maddeleri gereğince üye olabilecekleri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkânları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan 

derneklerin, federasyon ve konfederasyonların yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.    Her bir genel kurul 

üyesinin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul üyeleri oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Konfederasyon üye Federasyonların 

katkısı ile gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen gelirin % 20 si üye Federasyonların etkinliğe katkılarına göre paylaştırır.   

 

Madde-8  KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA 
a- Hiçbir üye Federasyon Konfederasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Üye Federasyonlar kendi genel 

kurullarında karar almak ve bu kararı Konfederasyon yönetimine yazılı olarak bildirmek şartıyla istedikleri 

zaman Konfederasyon üyeliğinden ayrılabilirler. 

b- Konfederasyona yazılı olarak bildirim yaparak üyelikten çıkan veya çıkarılan üye Federasyon, 

Konfederasyona olan borçlarını tamamen ödemek zorundadır. 

c- Konfederasyondan ayrılan Federasyon, Konfederasyonun sahibi olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve 

ayni haklarından vazgeçmiş sayılır. Bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

d- Üye Federasyonun fesih edilmesi, yetkili mercilerce kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini 

kaybetmesi durumunda konfederasyon üyeliği doğrudan  düşer. Bu durumda (c) bendindeki şartlar geçerlidir. 

e- Kendi arzusuyla konfederasyondan ayrılan federasyon, tekrar üye olmak istediği takdirde gerekli işlemleri 

yeniden tekrarlamak zorundadır. Federasyonun ikinci bir kez ayrılması durumunda yeniden müracaatı kabul 

edilmez.    
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Madde-9  KONFEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA 
              Üye federasyonlar aşağıdaki hallerde konfederasyondan çıkarılabilirler. 

a- Konfederasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak  bu kararların 

gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyet göstermek. 

b- Konfederasyon Tüzüğüne ve dernekler yasasına aykırı hareket etmek  

c- Konfederasyon ödentilerini zamanında ödememek 

          Yukarıda bildirilen durumlarda Konfederasyon Yönetim Kurulu konuyu gündemine alır ve federasyonun üyelikten 

çıkartılması yönündeki  kararanı  toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır ve Konfederasyon Yönetimi bu görüşünü 

gerekçeleriyle birlikte ilgili federasyona bildirir. Federasyon Yönetimi söz konusu kararın tebellüğünden itibaren bir ay 

içerisinde Konfederasyon Yönetimine yazılı itirazlarını bildirmediği takdirde kararı kabul etmiş sayılır. Konfederasyon 

yönetim kurulu bu durumda federasyonun üyelikten çıkarılması istemiyle ilgili görüşünü genel kurula sunar ve genel kurulu 

bilgilendirir. Genel kurulda çıkaraılma ile ilgili onaylama veya çıkarılma kararının işleme konulmaması kararı alabilir. Yazılı 

itirazın bildirilmesi halinde konu 30 gün içinde yönetim kurulu tarafından tekrar incelenir. İtirazı haklı bulursa üyelikten 

çıkarma yönündeki alınan kararı kaldırır. Yeniden çıkarma kararı alınması halinde veya 30 günlük süre içinde bir karar 

vermemesi halinde üyenin itirazı ilk Konfederasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Ancak bu karara karşı 

yargı yolu açıktır. İhraç edilen federasyon, çıkarılma nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda 

ancak Konfederasyon Genel Kurulu kararınca yeniden üyeliğe kabul edilebilir. 

 

 Madde-10 KONFEDERASYON ORGANLARI 

 
a- Genel Kurul b-Yönetim Kurulu c-Denetleme Kurulu   

 

Madde-11 GENEL KURULUN OLUŞUMU:  Genel kurul seçilmiş delegelerden oluşur.  
         Konfederasyon üyesi federasyonlar Genel Kurulunda en az 3 delege ile temsil edilecektir. Bağlı Federasyonlar 

delegelerini kendi yönetim kurulu üyeleri ve derneklerce federasyona seçilmiş delegeler ya da federasyon üyesi derneklerin 

yönetim kurulu üyeleri yada sade üyeleri arasından seçerler. Federasyon üyesi derneklerin üye sayılarına göre en az üç delege 

olmak üzere 5 delegeden  sonraki her 25 üye için 1 delegeyi yedekleri ile birlikte seçerler. Delege kontenjanları 

konfederasyon yönetim kurulunca üye federasyon ve derneklerin üye sayılarına göre saptanır. Herhangi bir nedenle 

delegelikten ayrılan veya delegeliği düşen üyenin yerine yedek listenin başındaki üye otomatik olarak geçer ve Genel Kurul 

delegesi olur. Ölüm, istifa, ihraç ..vb. durumlarda üye federasyonların yönetim kurulu  bu değişikliği, değişikliği takip eden 

15 gün içinde konfederasyon yönetim kuruluna bildirmek durumundadır.   

          Delegelik süresi Genel Kurul toplantı düzenine göre  üç yıldır. Tüm değişiklikleriyle delege listesi konfederasyon 

Genel Kurul toplantısından en az 30 gün önce bağlı Konfederasyon Yönetimine bildirilir. Her delegenin bir oy hakkı 

vardır.      
 

Madde-12 GENEL KURUL TOPLANTILARI 
a- Olağan Genel Kurul, konfederasyon Genel Kurulu her üç yılda bir ve Ekim ayında olağan olarak toplanır. 

b- Olağanüstü Genel Kurul Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi  veya Genel Kurul 

delegelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanabilir. 

c-  Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yönetim kuruluna sunacakları yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu 

en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi takdirde Denetleme 

Kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi 

tarafından konfederasyon delegeleri arasında 3 kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul konfederasyon Genel 

Kurulunu toplar.  

 

Madde-13 TOPLANTI YERİ, ÇAĞRI ŞEKLİ ve KATILIM YETER SAYISI 
a- Genel Kurul, konfederasyon Merkezinin bulunduğu İl merkezinde yapılır. Konfederasyon yönetim Kurulu 

bağlı federasyonlar tarafından bildirilen son delege listesine göre Genel Kurul Delegelerinin listesini düzenler 

ve toplantı ile ilgili genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde 

ikinci toplantının yeri, günü ve saatini içeren bilgileri bağlı federasyon veya delegelere elektronik mesaj veya 

internet sitesi vasıtası ile 15 gün öncesinden bildirir. Ayrıca  delegeler listesi Konfederasyon Merkezine asılır.  

b- Konfederasyon yönetim kurulu bağlı federasyonlar tarafından bildirilen son delege listesine göre genel kurul 

delegelerinin listesini düzenler ve toplantıyla ilgili genel kurul toplantısının yeri,günü,saati ve gündemi ile 

çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantının yeri,günü ve saatini içeren bilgileri bağlı veya delegelere en 

az bir gazetede duyurulmak,elektronik posta veya internet sitesi,yazılı bildirilmek yada iletişim telefonuna 

ileti gönderilerek veya yerel yayın organlarıyla 15 gün öncesinden duyurulur.ayrıca delegeler listesi 

konfederasyon merkezine asılır.     

c- Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği kararı verilir. 

Konfederasyonun feshine dernekler yasası, dernekler yöneetmeliği hükümlerine göre karar verilir. 

Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam ayısının iki katından az olamaz. 

İkinci toplantı 60 gün içinde yapılır. 
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d- Toplantının geri bırakılmasını gerektiren zorunlu bir sebebin bulunması halinde konfederasyon merkezine 

erteleme tutanağının bir örneği asılır.Yönetim Kurulu,   ayrıca bağlı federasyon ve delegelere çağırı 

şekilleriyle bildirir.   

e- Konfederasyon Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Üye 

federasyonlardan birisinin ihracı kararı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Yetki belgesi ile oy 

kullanılmaz. 

f- Genel Kurulda; Yönetim Kurulu açık oy ve liste olarak seçilir. Genel Kurulda açık oylamaya karar verilirse 

oylama açık yapılabilir. Yönetim Kurulu, denetim kurulu,  asil ve yedek üyelikleriyle üst kuruluş delegeleri 

aynı listede yer alabilirler.  

 

Madde-14 TOPLANTININ YAPILIŞ ve USULLERİ 

  
a- Toplantı çağrıda belirtilen yerde yapılır. Genel Kurula katılacak olan delegeler, delege listesindeki isimlerinin 

karşısına imza atarak toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Yönetim Kurulu 

başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. 

b- Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı, yeteri kadar yazman  seçilerek başkanlık kurulu 

oluşturulur. Divan üyelikleri için birden fazla aday olması durumun da açık oylama yapılır.  

c- Toplantı yönetimi genel kurul Başkanına aittir. Düzenlenen tutanakları bütün divan üyeleri tarafından 

imzalanır ve Yönetim Kuruluna verilir.  

d- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan 

üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması oylanarak 

gündeme eklenebilir.  

 

Madde-15 GENEL KURUL GÖREV ve YETKİLERİ: Genel Kurul konfederasyonun en yetkili karar organıdır. 

 a- Üyeliğe kabul veya üyelikten çıkma hakkında son kararı vermek. Konfederasyon organlarını seçmek ve 

konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek. 

 b- Konfederasyon, Yönetim, denetim,  kurullarını seçmek, bu kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek 

aklamak.Yönetim Kurulunca hazırlanan Taslak bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek. Gerektiğinde Genel başkanı 

seçmek. 

 c- Benzer konfederasyonların oluşturacağı birliklere katılım için karar vermek ve  genel kurulu için delege tespit 

etmek.   

 d- Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınır veya taşınmaz malların alınması, 

satılması, devredilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

 e- Uluslar arası kuruluşla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde, gerekli makamlardan yasal izinlerin 

alınmasından sonra bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda yönetim kurulunu görevlendirmek. 

 f- Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek yeni katılmak isteyen üyelerin, üyeliğini onaylamak, gerekli hallerde üye 

derneklerin ihracına karar vermek, üye derneklerin şikayetlerini veya dernekler arasında var olan anlaşmazlıkları karara 

bağlamak, konfederasyonun feshine karar vermek. 

 g- Üye federasyonlar arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda 

yönetim kuruluna yetki vermek. 

 h- Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme kurulları kurmak.  

 i- Bu maddelerde sayılmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Dernekler kanununa atıf yapılan diğer kanunlarda 

belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak. 

 

Madde:16 KARAR İPTALİ 

 

             Genel kurul toplantısın da hazır bulunan kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her 

üye karar gününden başlayarak Bir ay için de toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay 

içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye baş vurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. 

Konfederasyon diğer organlarının kararlarına karşı konfederasyon içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. 

Genel Kurul kararlarının yok veya temelsiz sayıldığı durumlar saklıdır. 

 

Madde:17  YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, TOPLANTI USULLERİ , KARAR ALMA  VE ONURSAL BAŞKANLAR 

 

 a-Yönetim kurulu 11 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra en yetkili organdır. 

 b-Onursal başkanları yönetim kurulu saptar. Onursal seviyede konfederasyonu temsil ederler.             
 c-Yönetim Kurulu 45 günde bir kez olağan olarak konfederasyon Merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel Başkanın, 

Denetim Kurulu başkanının veya yönetim kurulu üyelerinden 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı en geç bir hafta 

içerisinde yapılır.  Olağanüstü toplantıda gündemdeki konular görüşülür. 

   d-  Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar alır ve kararları imzalar. 

   e-Özürlü veya izinsiz olarak ardı ardına üç toplantıya katılmayan üye konfederasyon Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır. 

Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine sırayla yedek listeden üye çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve Yönetim Kurulu üye 

sayısının, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri 

veya denetim kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır.  

 f- Merkez Karar ve Başkanlar Yürütme Kurulu (MKBYK) yönetim kurulu içinden  Genel başkan, Genel başkan vekili, Genel 
sekreter ve yardımcılar  ile genel sayman ve yardımcıları, federasyon başkanları arasından seçilen 7 kişiden oluşur.Yönetim 
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ve genel kurula karşı sorumludur, kararları imzalar ve uygulanmasını sağlar. İlk toplantısın da belirtilen görevlendirmeleri 
yapar. MKYK Yedekleri yönetim kurulu üyeleridir.   
   g-Konfederasyonun yetkili makamlarda, gerçek ve tüzel kişilere karşı nasıl temsil edebileceği konusu yönetim kurulu 

tarafından kararlaştırılır.  

 

Madde-18 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ ve GÖREV DAĞILIMI 

              Yönetim kurulu her konuda genel kuruldan sonra karar almaya yetkili en üst organdır. Yönetim kurlu. Genel 

başkanın önerisi doğrultusunda ilk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında ünvanları belirler ve görev bölümü yapar. 

Gerek görüldüğünde yönetim kurluna bağlı görev yapacak aşağıdaki alt organları oluşturur.   

   

 MERKEZ KARAR YÖNETİM KURULU(MYK)  

     Yönetim kurulu kararıyla MYK oluşturulur. Yönetim kurulu üyeleri kurulun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyelerine 

ilave olarak faaliyetlerin yürütülmesine bilgi ve tecrübesinden istifade edilecek üye dernek, federasyon üyeleri veya dışarıdan 

üye atanabilir. MYK da görev yapacakların ve sayı ve ünvanlarına yönetim kurlunda karar verilir. MYK üyeleri katıldıkları 

toplantıda alınan kararlara imza atatabilir. Yönetim kurulu karalarının geçerliliğinde seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin 

yarıdan fazlasının imzası şarttır.    

  

             * YÜRÜTME KURULU: Genel Sekreter, Genel sayman, Genel koordinatör ve Genel başkan yardımcılarından 

oluşur.  Toplantı gündemine göre genel başkan daveti ile toplantıya ilgili MKYK üyesi veya ilgili danışmanlar katılabilir. 

Genel başkanca gündeme alınacak her konuda ve etkinlik yapılmasında uygulamaya yönelik kararlar alır. Kararlarını karar 

defterine yazarak alırlar.  

                 

            * DANIŞMANLAR KURULU: Görevlendirilecek danışmanlardan oluşur. Özel uzmanlık veya inceleme isteyen 

konularda kurulur. Görev verilen alanda Konfederasyonun başarısı için çalışır.    

 

              * GENEL SEKRETERLIK: Genel sekreter yardımcıları ve genel sekreter başkanlığında yürütülecek faaliyetler için 

başkanca görevlendirilecek MKYK üyeleri ve danışmanlardan oluşur genel sekreterlik yasal ve başkanca verilecek görevleri 

yürütür.  

    

 

 

Madde-19 YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ 

 

 a- Genel Kurul kararları çerçevesinde Konfederasyon çalışmalarını yürütmek. 

 b- Konfederasyonu temsil etmek. Gerektiğinde temsil görevini üyelerden birine vermek. Görev paylaşımı ve 

sirküler düzenlemek. 

 c- Konfederasyon çalışma raporlarını, Genel sayman ve yardımcısı tarafından hazırlanan bütçesini, bilançoyu 

görüşerek genel kurula sunmak. 

d-Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak. 

            e-Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) Oluşturmak 

 f- Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak,        g-bağlı dernekler arasında 

dayanışmayı bozan ve federasyon tüzüğüne uymayan dernekler hakkında ihraç kararı almak üzere genel kurula sevk etmek. 

Konfederasyon tüzüğünün 19. maddesindeki kurulları oluşturmak.   

 g- Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde iç tüzükler, 

yönetmelikler veya genelgeler hazırlamak. 

h- Genel kurulun verdiği yetkiler dahilinde taşınır taşınmaz mal edin ve yer kiralamak. 

 i- Gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla uluslararası faaliyetler ile ilgili olarak federasyon adına gönderilecek 

temsilcileri belirlemek. 

 j- Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin Kanun tüzük ve Genel Kurul 

kararları çerçevesinde her türlü masraflarını karşılamak. 

 k- Konfederasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek. 

 l- Konfederasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser düzenlemek, sportif faaliyetler, panel, gezi ve 

benzeri toplantılar düzenlemek. 

 m- Konfederasyonun amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar,    kongreler düzenlemek, bu 

amaç ile yurt içinde ve dışında gerekli görülen kişi ve kuruluşları davet etmek, bunlara karşı Konfederasyonu temsil etmek. 

 n- Konfederasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine 

son vermek,  ücretlerini, prim ve sosyal haklarını tayin etmek. 

 o- Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Konfederasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak, kanun, tüzük ve 

Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde federasyon adına borçlanmak, buna dair sözleşmeler yapmak, borçlanmayı teminin 

ipotek, rehin almak ve vermek, ayni hak tesis etmek ile tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak. Bu amaçla MKYK ve alt 

kurulları vasıtası ile yönetim kuruluna verilen görevleri icra etmek.    

 

Madde-20 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI 

            Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından 

aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 

Çağrının yapılmaması halinde üye derneklerden birinin başvurması üzerine sulh hukuk mahkemesi duruşma yaparak 

konfederasyon delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 
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Madde-21  GENEL BAŞKANININ GÖREV ve YETKİLERİ 

 

         a-Konfederasyonu temsil eder ve yönetim kurulu(MKYK) kararlarını uygular.  

         b-Yönetim Kurulu toplantı gündemini onaylar ve toplantı tarihini belirler. 

         c. MKYK daki görevler ve değişiklikler ile görevliler için atanma önerilerini yapar.  

         d. Tüm ünvanlı görevlere konfederasyon faaliyetlerinin icrası için görevler vermek. 

         e-Konfederasyon adına basın toplantısı yapar. Her türlü basın ve yayın organlarında duyuru da bulunur. Yurt içi ve yurt 

dışı toplantılarında konfederasyon adına konuşma yapar. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini yönetime bilgi 

vererek MKYK üyelerinden  birine devredebilir.  

 

Madde-22 BAŞKAN VEKİLİ, GENEL KOORDİNATÖR, GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI,  GRUP BAŞKANLARI ile 

MKYK ÜYELERİNİN GÖREVLERİ   

 

           a. Genel Başkan vekilinin görevleri aşağıdadır.  
                   Genel başkanın önerisi ve ilgili MKYK kurul kararı ile atanır. Teşkilat ve personel mali kaynakların temini ve 

geliştirilmesi konularından sorumludur. Başkan vekili konfederasyon ile üye federasyon ve dernekler arasında koordinasyonu 

sağlar, üyelerin ve şubelerinin faaliyetlerini takip eder ve yönetime rapor verir. Federasyon başkanının bulunmadığı hallerde 

başkanı temsil eder her faaliyete yardımcı olur. Gerektiğinde birden çok konuda başkan vekili genel başkan önerisi ile 

atanabilir. Başkan vekilleri MKYK üyeleri arasından seçilir.    

 

                b. Genel Başkan Yardımcıları. 

             Konfederasyon üyesi federasyon başkanları genel başkan yardımcısıdır. Genel başkanın Konfederasyonun 

başkanı olduğu üyesi federasyonla olan münasebetlerini düzenleyerek birlik içinde faaliyetlere katılımı sağlamak en 

önemli görevleridir. Konfederasyon üst yönetiminde başkanlar kurulunda görev yaparlar.  

                 c. Genel Koordinatör ve koordinatörler .  

             Genel Başkanın önerisi ile ve ilgili MKYK kurul kararı ile atanır. Verilecek görev tanımına göre 

konfederasyonun her türlü faaliyet ve etkinliğinin koordinesi için görev yapar. Gerektiğinde birden çok konuda genel 

koordinatör yada yardımcısı  atanabilir. Genel Koordinatörler MKYK  üyeleri arasından olabileceği gibi gerekmesi 

halinde dışardan da atanabilir. 

                 

                  d. Grup başkanları.  

             Genel başkanın önerisi ile ve ilgili MKYK kurul kararı ile uygun görülecek konularda grup başkanları ve üyeleri 

atanabilir. Kendilerine verilen sorumluk alanları başta olmak üzere konfederasyonun başarısı için çalışırlar. Grup başkan ve 

üyeleri MKYK üyeleri arasından olabileceği gibi gerekmesi halinde dışardan da atanabilir.  

                   e. Yürütme  kurulu üyeleri ve Genel başkan danışmanları..  

             Genel başkanın önerisi ile ve ilgili MKYK kurul kararı ile atanır. Genel Başkanca uygun görülecek konularda genel 

başkan danışmanları görevlendirilir ve gerektiğinde danışma kurulları oluşturulur. Kendilerine verilen sorumluk alanları 

başta olmak üzere konfederasyonun başarısı için çalışır. MKYK üyeleri arasından olabileceği gibi gerekmesi halinde dışardan 

da atanabilirler 

 

Madde-23 GENEL  SEKRETER ve YARDIMCILARI GÖREV ve YETKİLERİ 

   

a. Konfederasyonun bütün idari yazışmalarını imza sirküleri ve yetki dağılımını yürütür. Konfederasyon dışı 

yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın 

federasyon içi yazışmaları kendi imzasıyla yapabilir. 

b. MKYK ve alt kurul gündeminin yazışmalarını düzenler ve başkana sunar. 

c. Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür. Personelin birinci amiridir. 

d. Genel başkanca verilen görevleri ve MKYK kurullarında alınan kararları uygular. 

e. Konfederasyon internet sitesini yönetir.   

f. Konfederasyon sekreter yardımcısı yukarıda sayılan bütün görevlerde Genel sekretere yardımcı olur. Genel 

Sekreterin olmadığı durumlarda onun görevlerini yürütür. 

g. Genel kurul çağrı işlemlerini yürütür. 

 

Madde-24 GENEL SAYMAN ve YARDIMCILARI GÖREV ve YETKİLERİ 

            

 Konfederasyon muhasibi olarak görev yapar. Görevleri aşağıdadır.    

a. Konfederasyonun muhasebe işlerini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar. Gelir gider tablosunu ve 

mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurula sunulacak bilançoyu ve tahmini bütçeyi hazırlar. 

b. Konfederasyon gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün 

olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Konfederasyonun 

taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. 

c. Konfederasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar. 

d. Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları Konfederasyon kaşesi altında 

başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda teşkilatlanmadan sorumlu başkan vekili veya yönetim kurulu 

tarafından yetki verilen diğer bir üye ile birlikte imza eder. 
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e. Muhasip yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamaları yapar.  Konfederasyon Yönetim Kurulu 

kararı ile tayin edilecek miktar dışında kasada nakit bulunduramaz. 

 

 

 

 

 

 

 BORÇLANMA ŞEKLİ 

 

Madde-25 Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için borçlanabilir. Borçlanma, kanun, tüzük ve genel kurulun verdiği 

yetki içerisinde yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Ancak, Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan ayrıca yetki almadıkça yalnızca 

taslak bütçenin %20’sini aşmayan borçlanmalar gerçekleştirebilir. 

 

Madde-26 Konfederasyon başkanlığının boşalması durumu 

 

Başkanın görevden ayrılması durumunda yönetim kurulu kendi arasında toplanarak genel kurula kadar süreyitammlayacak 

başkan seçer.  

 

Madde-27  DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ 

 
             Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden üç yıl için genel kurulca seçilir. Seçilen asil üyeler kendi aralarında 

yapacakları ilk toplantıda bir başkan seçerler. Konfederasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata 

ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon 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 üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konfederasyon yetkilileri tarafından 

gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

 

Madde-28  İÇ DENETİM 

 
             Konfederasyonda iç denetim esastır. 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  

  Bağımsız denetçilerin görevlendirilmesi durumunda, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konfederasyon yetkilileri 

tarafından denetçilere gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine 

getirilmesi zorunludur. 

 

Madde-29 DİSİPLİN CEZALARI 

 

a-Yazılı uyarma, b-Yazılı ikinci uyarma, c-Üyelikten kesin çıkarılma  

 

Madde-30 DİSİPLİN CEZALARININ HÜKÜM ve NETİCELERİ 

 
a. Uyarma cezası yönetim kurulunun kararı ile uygulanır, bu cezaya  itiraz edilemez. 

b. İki defa uyarma cezası verilirse üye karşı görüş bildiremez.  

c. Üyelikten tamamen çıkarma konusunda Yönetim Kuruluna karar verir. Yönetim Kurulunun “ Üyenin üyeliğine son 

verip verilmeyeceği ” konusunda alacağı karar ile kesinlik kazanır. Üyelikten çıkarma konusunda yetkili organ 

derneğin ve konfederasyonun yönetim kuruludur. 

 

Madde-31 DANIŞMA KURULLARI 

       
 Konfederasyon amacını gerçekleştirmek için iş adamları meclisi veya çeşitli konularda konfederasyonun amaçları 

doğrultusunda katkılarından yararlanılan ve daha etkin çalışmak konusunda yardımcı olabilecek olan kendi mesleklerinde 

sivrilmiş seçkin kişilerden danışma kurulu veya danışmanlar seçilebilir.  Bu şahısların seçimi yönetim kurulu tarafından 

yapılır. Çalışma usulleri yönetim kurulunca belirlenir. Genel kurulun her zaman bu çalışma usullerini değiştirme hakkı vardır.  

      

               KONFEDERASYON GENEL MECLİSİ. 

         

     Üye federasyonların ve federasyon üyesi derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Konfederasyon genel kurul 

delegeleri, MKYK üyeleri ve MKYK kararı ile tayin edilecek bu üyelerinin toplamının % 10 unu kadar kontenjan meclis 

üyesinden oluşur. İlk toplantısında bir meclis başkanı, iki divan üyesi seçer. Konfederasyonla ilgili genel mahiyette kararlar 

alır. Konfederasyon amacına ulaşması için tüm üyeleri ve buna bağlı gerçek kişilerin birlik be beraberliğini sağlayacak 

etkinliklere öncülük edecek kararlar alır.      

Görevleri şunlardır; 
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a. Üye federasyon ve bağlısı derneklerin sorunlarını dile getirir ve çözüm alternatifleri hakkındaki 

değerlendirmeler yapar.   

b. Meslek ile ilgili yasa, tasarı ve diğer mevzuatla ilgili görüş bildirir, 

c. Konfederasyon’ un iç ve dış genel politikasını inceler ve yönetim kuruluna sunar 

d. Üyeliğe başvuran dernekler hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirir, 

e. Yönetim Kurulunun getirdiği konuları tartışır ve sonucu yönetime bildirir.  

f. Üye dernek faaliyetleri ve müşterek etkinlikler için koordinasyon amaçlı değerlendirmelerini yönetim 

kuruluna bildirir. 

 

Madde-32 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ YAPILMASI 

      

 Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yasa gereğince genel kurulda seçilenler yönetim ve denetleme 

kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin (Der.Yön EK-3) doldurularak ad ve soyadları, T.C.Kimlik numaraları ve bilgileri 

meslekleri, yerleşimleri gibi bilgiler dernekler il müdürlüğüne bildirilir.  

 

Madde-33 KONFEDERASYON GÖREVLİLERİ ve ÜCRETLERİ  

 
            Konfederasyon hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. 

Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. 

Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu 

üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. 

Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul 

tarafından tespit olunur. 

 

Madde-34  DEFTERLERİN TUTULMASI İŞLEMLERİ 

 

Konfederasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin yasal alış ve satış değerlerini 

aşması durumunda izleyen hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.  

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen işlemin altına düşülürse, takip 

eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  

Yukarıda belirtilen kurala bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Konfederasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre defter tutulur. 

Kayıt Usulü 

Konfederasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.  

Tutulacak Defterler: Konfederasyonda, aşağıda yazılı defterler 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 imzalanır. 

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. 

Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları 

ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.  

4-Demirbaş Eşya Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler 

ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.  

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri, sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı 

ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.  

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu 

ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 

esaslarına göre yapılır. 
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          Defterlerin Onayı: Konfederasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler 

müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara 

tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı 

yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

 

 

         Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonunda 

(Dernekler Yönetmeliği EK-16) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, 

yıl sonlarında  Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir 

tablosu düzenlenir. 

 

 

      Madde-35 YARDIM ve İŞBİRLİĞİ 

: 

          Konfederasyon, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı kuruluşlardan, işçi ve işveren 

sendikalarından ve meslek kuruluşlarından parasal yardım alabilir ve bu kurumlara yardım da bulunabilir. 5072 sayılı 

yasanın dernek ve vakıfların  kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine özgü kanun hükümleri saklı kalmak üzere, federasyon 

kamu kurum ve kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve 

kuruluşları, proje maliyetinin en fazla %50 oranında ayni ve nakit katkı sağlayabilirler. 

 

Madde-36 KONFEDERASYONUN GELİRLERİ 

 

        Üye federasyonlardan alınan giriş ödentisi 100 TL dır. Yıllık ödenti ise her bir federasyon üyesi derneğin kayıtlı her bir 

üyesi için aylık 1 TL, yıllık 12 TL. olup genel kurul her yıl bu miktarı yeniden saptayabilir. Ödemeler yıllık yapılır.  

a. Konfederasyona şahıslar, özel, kamu kuruluşları tarafından yapılacak aynî ve nakdî yardımlar Menkul ve 

gayrimenkul kira ve işletme gelirleri, Konfederasyon amacına uygun her faaliyetten elde edilen yasal gelir ve fon 

ile kaynaklar.   

b. Banka faizleri ve yayın gelirleri. 

c. Konfederasyon tarafından düzenlenen gece, konser, gezi, sportif faaliyetler, piyango, balo, eğlence, vs gibi amaca 

uygun faaliyetlerden elde edilecek gelirler. 

d. Diğer gelirler. 

e. Dernek gelirlerini toplamak için (der yön..ek 17) alındı belgesi kullanılır ve yönetim kurulu karaıyla 

matbaaya bastırlır.alındı belgesinin bastırılması,kontrolü,matbaadan alınması, deftere kayıtlarının 

yapılması ,saymanların devir ve teslimi, kullanımları ve gelirlerin tesliminde dernekler yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. Gelir toplamaya yönetim kurulu üyeleri yetkilidir. Dışarıdan birine yetki verilmez. 

 

Madde-37 GELİRLER ve GİDERLER İŞLEMLERİ 

 

      Konfederasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Konfederasyon gelirlerinin 

bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen banka alındı belgesi veya hesap özeti gibi belgeler 

alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Konfederasyon gelirlerinin 

toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, 

onaylanması ve kullanılması ile Konfederasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar 

hakkında, yönetmeliklere uyulması zorunludur. Konfederasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla 

belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. 

          Konfederasyon adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri gelirleri 7 gün içinde konfederasyon kasa veya 

banka hesabına yatırır. Konfederasyonun bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması 

şarttır. 

Dernek giderleri fatura, serbest mesle makbuzu, perakende satış fişi ile yapılır. Gelir vergisi K.94 maddesine 

göre harcamalar için Gider Pusulası, Gider Makbuzu (der.yön ek.13)banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi 

olarak kullanılır. 

 

          Madde:38- KONFEDERASYONUN GİDERLERİ 

 
a. Personel giderleri  b-Ücretler ve yolluklar     c-Kira,aydınlatma, ısınma, temizlik giderleri 

d-Vergi ve sigorta giderleri, noter ve benzeri kuruluş giderleri.    e-Prim ve ikramiyeler. 

         f-Sosyal ve kültürel faaliyetlerinin giderleri.         g-Yayın ve kırtasiye giderleri 

 h-Haberleşme (telefon, posta, faks, internet) giderleri     i-Demirbaş giderleri 

         k-Temsil ve ağırlama giderleri        m-İhtiyaç duyulan belgeli sair giderler 
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                          Madde-39-KONFEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ 

 

        Genel Kurul Kararı ile Fesih: Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük 

değişikliği ve konfederasyonun feshi halinde  toplantı yeter sayısı  bulunmak koşuluyla kararlar ancak toplantıya katılan 

üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 

a. Mahkeme Kararı ile Fesih: Konfederasyon yetkili mercilerinin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülkî amirin 

yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih 

gerçekleşebilir. 

b. Kendiliğinden Dağılma: Konfederasyonun kuruluş amaç ve şartlarını kaybetmesi veya acze düşmesi veya yönetim 

kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı  veya 5253 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen 

yeter sayının bulunmaması sebebi ile üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde 

kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma hali Konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük 

mülkî amirinin veya Cumhuriyet Savcılığının istemi  üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince karara bağlanır.   

 

                     Madde-40-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

  

        Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma 

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. Değişen tüzüğü yönetim 

kurulunun salt çoğunluğu imzalar ve onaylanmak üzere dernekler il müdürlüğüne verilir. 

 

           Madde-41- KONFEDERASYONUN TASFİYESİ 

         

        Konfederasyonun genel kurul kararı ile feshedilmesi, kendiliğinden sona ermesi ve mahkemece tasfiyesi durumunda 

konfederasyonun tüm taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları eşit olarak üye federasyonlara onlarında tasfiyesi 

halinde derneklere dağıtılır. Tasfiye işlemleri Dernekler yasası ve tüzüğe göre yapılır. 

Bu durumda tasfiye halinde Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu adı kullanılacaktır.İşlemleri son yönetim kurulu yapar. 

Tasfiye kurulu yasalara uygun olarak Para,mal ve haklarının işlemini baştan sonuna kadar tamamlamakta görevli ve 

yetkilidir. Kurul önce derneğin hesaplarını inceler,defterler, alındı belgeleri,banka kayıtları incelenerek belgeler bir tutanağa 

bağlanır.derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulurimalları paraya çevrilir.borçları ödenir.Alacaklar alınır ve üye federasyolara  

verilir. Tasfiye ÜÇ  ayda tamamlanır. 

 

            Madde-42- BİRLİKLERE  KATILMA ve TEMSİLCİLER 

 
             Konfederasyon konusu ile ilgili platform ve birliklere katılabilir kurucu üye olur. Kurucu ve temsilciler genel kurulda 

belirlenir. İlk genel kurula kadar katılma halinde MKYK kararı ile seçilecek temsilcilerle katılım sağlanır.    

 

               Madde-43-BİLDİRİMLER VE DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMELERİ 

 
a- yardım alma ve yapılması işlemleri:Kurum ve kuruluşlara bedelsiz mal ve hzimet teslimleri(der.yön ek14) 

Ayni Teslim belgesiyle yapılacaktır.derneğin teslim alacağı bedelsiz mal ve hizmetler ise (der yön ek 15)Ayni 

Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilecektir.Bu ek 13-14 belgeleri belirtilen biçim ve boyutta ,müteselsil seri ve 

sıra numarası taşır.Ve kendinden karbonlu ve elli asıl elli örnekli koçan yaprağından oluşan cit ve 

elektronik sistemler,yazı makineleri aracılığıyla yazılan fon ve sürekli fon şeklinde bastırılır.Belgeler 

belirtilen nitelikte olmak zorundadır.          
           b-Yur dışından yardım almadan önce ‘Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi’(der. yön ek.4)düzenlenir ve dernekler 

il müdürlüğüne bildirilir.Yetkili makama verilen bildirime Yönetim Kurulu kararı ve banka belgeleri eklenir.Parasal 

yardımların teslimleri bankalar aracılığıyla yapılır. 

c-Dernekler beyannamesi:Bir önceki yıla özgü çalışmalar ile gelir ve gider işlemleri (der.yön ek.21)dernek 

beyannamesi düzenlenir. yeni yılın 30 nisan gününe kadar ,Yönetim Kurulu kararı alınarak dernekler il müdürlüğüne 

verilir. 

e- Yerleşim yeri değişiklikleri:(der yön ek 24) Yerleşim yeri değişiklik bildirmi ile Dernek organlarındaki 

değişiklik bildirimi(der.yön ek.25)değişikliği izleyen 30 gün içerisinde dernekler il müdürlüğüne verilir. 

 

                Madde-44-TEBLİGAT ADRESİ ve TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİLER: 

 

           Konfederasyon ile ilgili her türlü yazışma ve tebligatlar konfederasyonun merkez adresine yapılır.Tebligatları 

almaya ,gereğini yapmaya yönetim kurulu üyeleri yetkili ve sorumludur. 

 

                Madde-4-DİĞER HÜKÜMLER:       Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında 5253 Sayılı kanun ve Medeni 

Kanun ve dernekler yönetmeliği ve diğer yasal mevzuat hükümleri uygulanır. 
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