PSİKO-ONKOLOGLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1- Derneğin Adı: Psiko-Onkologlar Derneği. Kısa adı “TPOD” dur.
Madde 2- Derneğin Merkezi:
a) Derneğin merkezi İzmir’dedir.
b) Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir.
c) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla genel kurulun
verdiği yetkiye dayanarak yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.
d) Dernek logosu, dernek isminin Türkçe karsılıgı yukarıda olacak şekilde, İngilizce dilindeki
karşılığı “Psycho-Oncological Association” aşağıda olacak şekilde daire içinde barındırır. İki siyah
yıldız ile birbirinden sağ ve sol taraflarından ayrılmıştır. Sarı renkteki her bir yıldız köşesi derneğe
üye olabilecek meslek gruplarını (psikolog, doktor, sosyal çalışmacı, hemşire ve psikolojik
danışman) temsil etmektedir. Siyah renkte olan Yunanca “Psi” sembolü ruh sağlığını ve ortasındaki
lavanta renk kurdele de tüm kanser türlerini temsil etmekte olup aşağıda gösterilmiştir. Dernek
amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı
kullanılamaz.

Madde 3- Derneğin Kurucuları: Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, aşağıda
belirtilmiştir.
Adı ve Soyadı
OZAN BAHÇİVAN
YASEMİN KILIÇ ÖZTÜRK
FİSUN ŞENUZUN AYKAR
GÖKHAN AKBULUT
MEVLÜT ÜLGEN
SEVNAZ ŞAHİN
YASEMİN YILDIRIM
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Görev Ünvanı
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
GENEL SEKRETER
SAYMAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE

Mesleği
PSİKOLOG
DOKTOR
HEMŞİRE
DOKTOR
PSİKOLOG
DOKTOR
HEMŞİRE

Madde 4- Derneğin Amaçları:
a) Psiko-onkoloji, Türkçe karşılığı kanser hastası, hasta yakınları ve hastaya bakım verenlerin
psikolojisi, kansere yakalanmış bireylere ve bakım verenlerinin yaşam kalitelerini yükseltmeye
yönelik psikolojik, sosyal ve psikiyatrik yaklaşımda bulunan multidisipliner bir alandır. PsikoOnkologlar ise kanser hastası, hasta yakınları ve hastaya bakım verenlere yönelik lisansının vermiş
olduğu yetkinlikler doğrultusunda onkoloji hasta ve hasta yakınları üzerinde psikolojik, psikiyatrik
ve sosyal hizmetler sunan profesyonellerdir.
b) Psiko-Onkologlar Derneği, Türkiye’de Psiko-Onkoloji Bilimi ve kuruluşlarının çağdaş düzeye
ulaşmasını, psiko-onkologların ve ulusal psiko-onkoloji sorunlarının çözümlenmesini, ülkemizin
bu anlamdaki birikimlerini ortaya koymak doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, psikoonkologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, psiko-onkoloji biliminin ve
mesleğinin tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda
bulunmak; sağlık, eğitim, işletme, adalet, yayın hizmetleri, iletişim, sosyal hizmetler, sanat ve
psiko-onkolojinin diğer uygulama alanlarında psiko-onkoloji biliminin ülkemize katkılarını
arttırmak, psikoloji, tıp, sosyal hizmetler, hemşirelik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik yüksek
öğretim programlarının psiko-onkoloji alanındaki derslerinin kalite standartlarının yükseltilmesi ve
psiko-onkoloji meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve haklarının korunmasını
sağlamak, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile
kurulmuştur.
Sonuç olarak derneğimizin temel amacı, kanser hastalarının, yakınlarının ve bu alanda çalışan
multidisipliner yapıdaki sağlık çalışanlarının psikolojik, psikiyatrik ve sosyal sorunlarıyla ilgili
tedavi süreçlerini, eğitim, sosyal, bilimsel, akademik ve eğitimsel süreçlerini desteklemek ile
beraber toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak
çalışmalarda bulunmaktadır.
Madde 5 - Derneğin Yapacağı Faaliyetler:
a) Kanser psikolojisi ve ilişkili alanlarda, gelişimsel, eğitimsel ve sosyal konularda seminer,
toplantı, panel vb. eğitim çalışmaları düzenlemek, dergiler, raporlar, kitap vb. yayınlar hazırlamak,
dağıtmak, satışa sunmak.
b) Gerekli izinler almak koşuluyla yurt içi ve yurt dışında kanser psikolojisi ile ilgili bilimsel
faaliyetlere, kongrelere ve toplantılara katılmak, yerli ve yabancı bilim insanları, konunun
uzmanları, psikologları, doktorları, psikolojik danışmanları, hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanları
(sosyal çalışmacıları) bilimsel toplantılara ve etkinliklere davet etmek.
c) Dünyadaki benzeri kuruluşlar ile iletişim kurmak.

d) Bu alanda çalışan uzman ve üyelerin ulusal ya da uluslararası kongrelere, konferanslara,
kurslara ve seminerlere katılmasını sağlamak. Üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm bulmakta
yardımcı olmak.
e) Yukarıdaki amaçlar için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle iş birliği yapmak.
f) Üyelerini psiko-onkolojinin çeşitli alanlarında araştırmalara teşvik eder, bu çalışma ve
araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olur.
g) Psiko-Onkologluğun meslek olarak gelişmesi için, her türlü mevzuat ve müfredat
programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar
yapar.
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h) Kanser psikolojisi alanında çalışan profesyonellerin eğitilmesi, çalışma koşullarının, bağlı
oldukları kurumlardaki yetki ve sorumlulukların saptanması, tanımlanması ve meslek
elemanlarının mesleki etik ilkelere uygun çalışmasını denetlemek için çalışmalar yapar.
ı) Gerekli izinler alınmak koşuluyla, çalışma ve ilgi alanında eğitim ve danışma kurumları,
psiko-onkolojik eğitim ve tedavi danışmanlığı kurumları oluşturmak.
Mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri üyelerine aktarabilmek için eğitim programları ve
kurslar düzenler. Bu kursların uluslararası meslek örgütlerinin benimsediği standartlara uygun
olması için gerekli hazırlık, denetim ve sınavları yaparak üyelerinin yeterli oldukları konuları
sertifikalarla belirler.
i) Çalışmaların sürdürülebilmesi için, gelir temin etme amaçlı, toplantılar, etkinlikler, balolar,
kermesler, sergiler, konserler vb. düzenlemek.
j) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlamak için her türlü hizmet
projeleri ile çalışmaları uygulamak. İktisadi işletmeler, sosyal tesisler kurmak.
k) Gerektiğinde iktisadi işletmeler kurmak ve/ veya ortak olmak yine iktisadi işletmeden
ayrılabilmek ve iktisadi işletmenin faaliyetlerine son vermek. Yine bu meyanda yasal
müracaatlar ve izinler gerçekleştirildiği takdirde ekonomik gelir elde etmek üzere; sosyal
kulüpler, spor kulüpleri, çeşitli ortaklıklar, tekstil, konfeksiyon, elektronik, makine, gıda,
tarımsal ürün, tıbbi malzeme araç gereçleri, montaj ve reklam ürünleri vs. atölyeleri kurmak.
Turizm, seyahat, medya, inşaat, ithalat, ihracat, yatırım, spor, reklam ve pazarlama, matbuat
vs. hizmet üniteleri kurmak.
l) Derneğin amacına uygun olarak taşınmaz malları satın almak veya bağış yolu ile sağlamak,
satmak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
m) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon
kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle
kurabileceği tesisleri kurmak.
n) Gerekli izinler alınmak kaydıyla uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki dernek
veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya
yardımlaşmak, kongre ve workshoplar düzenlemek.
o) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren
sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi
yardımda bulunmak.
ö) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu
Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve
kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
p) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, burs vermek, burs için kaynak ve destek
bulmak.
r) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya
vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar
oluşturmaktır.
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Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, bilimsel, gelişimsel, eğitimsel ve sosyal alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
Madde 6- Derneğe Üye Olma:
Asıl Üye Olabilme Koşulları:
a) Medenî haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye'de kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde
etmiş olmak,
c) Diplomanın noter veya üniversite onaylı bir suretini ya da mezuniyet belgesinin noter veya
üniversite tasdikli bir suretini veya bunların geçerlik ve güvenliği sağlanmış elektronik kopyalarını (edevlet vb.) beyan etmek,
d) Yurt içi veya yurt dışı üniversitelerin YÖK tarafından denkliği kabul edilen psikoloji, tıp, sosyal
hizmetler, hemşirelik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden örgün eğitim lisans
derecesini almış olmak.
e) Psiko-onkoloji alanında çalışıyor olmak* veya Dünya Psiko-Onkoloji Birliği Federasyonu
(International Psycho-Oncology Federation) onaylı eğitime katılmış olmak.
*(özel ve devlet hastaneleri, onkoloji birimleri, palyatif ve hospis bakım merkezleri, algoloji klinikleri,
özel ve devlet ruh sağlığı merkezleri/birimleri, özel aile danışma merkezleri vb.)
f) Dernek aidatını ödemeyi kabul etmek,
g) Dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve kuralları yerine getirmeyi kabullenmek.
Madde 7– Fahri Üyelik: Psikoloji, tıp, sosyal hizmetler, hemşirelik, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik bölümlerinin örgün eğitim lisans öğrencileri, Psiko-onkoloji dalına ilgi duyan ve çalışmaları
izlemek isteyen veya dernek çalışmalarına katkıda bulunma isteği belirten kişiler, Yönetim Kurulu
kararı ile fahri üye olabilirler. Psikoloji, tıp, sosyal hizmetler, hemşirelik, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik bölümlerinin örgün eğitim lisans öğrencisi olan fahri üyeler, aidat ödemezler. Bu üyelerin
Derneğin hangi hizmetlerinden yararlanacaklarına Yönetim Kurulu karar verir. Fahri üyeler için, ayrı
bir "fahri üye kayıt defteri" tutulur ve "fahri üye kartı" düzenlenir. Fahri üyelerin, Genel Kurulda oy
kullanma hakları yoktur.
Madde 8– Üyelik Başvurusu: Psiko-Onkologlar Derneği’ne üye olmak isteyenler Genel Merkez
Yönetim Kurulu’nun belirlediği usul ve yöntemler doğrultusunda, şubenin bulunduğu illerde Şube
Yönetim Kurulu’na, şubenin bulunmadığı illerde Genel Merkez Yönetim Kurulu’na başvurur. İlgili
Yönetim Kurulu başvuruları inceler, üyelik başvurusu ile ilgili kararlarını 1 ay içerisinde Genel
Merkeze ve adaya bildirir.

Madde 9- Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak veya e-devlet üzerinden 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.
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Madde 10- Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Dernek Kanununda belirtilen sebeplerle,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılan, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia
edemez.
Madde 11- Fahri Üyelik ve Şeref Üyeliği: Derneğin konu ve amacı ile ilgili alanlarda büyük
hizmetleri bulunan kimselere direkt yönetim kurulu kararı veya dört asil üyenin önerisi ile
genel kurulun kararı ile fahri üye ve şeref üyesi payesi verilir. Fahri üyelerden ve şeref
üyelerinden aidat alınmaz ve bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.
Madde 12- Üyelerin Hakları: 7. ve 11. madde hükümleri saklı kalmak şartı ile dernek üyeleri
eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Madde 13- Dernek Gelirleri: Derneğin gelirleri:
1- Üyelik aidatı
2- Kişi ve kuruluşların kendi istekleri ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi
yardımlar.
3- Derneğin mal varlığından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyet
biçimlerinden elde edilen gelirler.
4- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, konser, yemekli toplantı, gezi,
eğlence, temsil, spor faaliyetleri, yarışma, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan
gelirler.
5- Yardım ve bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla
kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma
sandıklarından elde edilen gelirler.
7- Diğer gelirler
8- Şube gelirleri
Madde 14- Dernek Üye Aidatı: Üyelik giriş ödentisi 20 (yirmi) Türk Lirası, yıllık üyelik
ödentisi 40 (kırk) TL dir. Daha sonraki dönemlerde yıllık üye aidatları Genel Kurul tarafından
tespit edilir.
Madde 15- Taşınmaz Mal Edinme: Dernek, ikametgah olarak kullanmak amacıyla bu tüzükte
belirtilen dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, yaymak ve genişletmek için bağış,
vasiyet ve satın alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir. Taşınmazın alınmasından önce genel
kurul kararı gerekir. Genel kurul daha sonra satın alma yetkisini yönetim kuruluna devreder.
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Madde 16- Derneğin Organları:
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
Madde 17- Genel Kurul: Dernek tüzüğüne göre genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerden
ve şubelerden gelen delegelerden oluşur.
Madde 18- Toplanma Zamanı: Genel kurul üç yılda bir Mayıs ayında olağan toplanır. Bunun
dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim
kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden 1/5 ‘inin yazılı isteği
üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.
Madde 19- Çağrı Usulü: Çağrı yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma
hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, en az
on beş gün önceden günü, saati ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek veya elektronik
posta ile yazılı olarak bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlamaması nedeniyle toplantı yapılmaz ise, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı
da belirtilir, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında en az 7 gün en fazla 60 günden
çok süre olmaz.
Madde 20- Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları, yönetim kurulunun belirleyeceği yerde
yapılır.
Madde 21-Toplantı Yeter Sayısı: Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma
hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı
sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye
sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az
olamaz.
Madde 22-Toplantı Yapılış Usulü: Toplantıya gelen dernek üyeleri, listedeki isimlerin
karşısını imzalar. Yeter sayısı sağlanmış ise yönetim kurulunca bir tutanakla saptanır ve
imzalanır. Yönetim kurulu başkanı toplantıyı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir
vekil ile iki katip seçilir. Genel kurul başkanı toplantıyı yönetir ve tutanağı düzenleyerek divana
imzalatır. Toplantı sonunda tüm evrak bir tutanakla tespit edilip imza karşılığı yönetim
kuruluna teslim edilir.
Madde 23-Görüşülecek Konular: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 ‘u tarafından
görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
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Madde 24- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
1234567-

Dernek organlarının seçimi
Tüzüğün değiştirilmesi
Yönetim, denetleme raporlarının görüşülmesi ve ibrası
Bütçenin görüşülmesi
Taşınmaz mallar konusunda yönetime yetki verilmesinin görüşülmesi
Şube açılmasına karar vermek, şube kurucularına yetki vermek
Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen hususların
görüşülüp icrası.

Madde 25- Oy Kullanma ve Karar Alma: Oylar yasa ve tüzükte belirtilen durumlarda iki
türlü kullanılır:
a. Açık oy
b. Kapalı oy
Kapalı oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler
tarafından gereği yapıldıktan sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada
ise genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.
Yasa ve tüzükte gösterilen karar nisapları mahfuz kalmak şartıyla kararlar oyların yarıdan bir
fazlası ile alınır.
Madde 26- Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu beş asil, beş yedek üye olmak üzere genel kurul
tarafından seçilir. Derneği temsil etme yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi
üyelerinden bir ya da birkaçına kendi yetkisini devredebilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında
görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman belirler. Yönetim kurulu
tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak mutat ve periyodik
toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması işlemleri yürütmesi gereklidir.
Madde 27- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
1234-

5678-

Derneği temsil etmek ve gerektiğinde üyelerine yetki vermek
Bütçeyi yapmak, gelir ve giderleri kontrol etmek
Yabancı üye kabulünde 10 gün içinde ilgili makama bildirmek
Derneğin amaçları doğrultusunda gereken faaliyetleri yapmak üzere sosyal, eğitim,
rehberlik ve burs komitelerini kurmak, atamalar yapmak ve bu komitelere katılacak
üyeleri belirlemek, bu komitelerin yönetmeliklerini yaparak çalışmalarını kontrol
etmek.
Tüzük ve genel kurulca verilmiş işleri yapmak.
Başkan; temsil görevi yanında toplantıyı yöneten ita amiridir. Kendisi bulunmadığı
zamanlarda bu işleri ikinci başkan yapar.
Genel Sekreter; yazışmaları, defter kayıtlarını, evrak üye ve karar defterlerini
düzenler.
Muhasip; muhasebe işleri, demirbaşlar, bütçe ve bilanço işlerini düzenler. Gerekli
defterleri tutar. Harcamaları yapar ve acil ihtiyaç dışındaki parayı bankaya yatırır.

Aslında imza vardır

Madde 28- Yönetim Kurulunun Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler:
1- Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihi, aidatları bu
deftere yazılır.
2- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarife numarasıyla bu deftere kaydolunur.
Kararın altı toplantıya katılanlarca imzalanır.
3- Gelen Giden Evrak Defteri: Gelen giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere
kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda
saklanır.
4- Gelir Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan
paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak defterde gösterilir.
5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere
işlenir.
6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Makbuzların kayıtları bu deftere işlenir.
Madde 29- Denetleme Kurulu:
Üç asil, üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
İç Denetim Şekli
Kanun ve yönetmeliğe göre düzenlenir.
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Madde 30- Genel Kurul Sonrası Yapılacak İşlemler: Genel kurulca yapılan seçimden sonra,
yedi gün içinde yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları,
meslekleri, adresleri ve toplantı tutanakları en büyük mülki amire teslim edilir.
Madde 31- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu: 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 bildirimini ve gerekli
belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Madde 32- Şubelerin Görev ve Yetkileri: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve
hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm
işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç
örgütüdür.
Madde 33- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler: 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 şubede de uygulanır.
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Madde 34-Şubelerin Genel Kurallarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel
Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez
genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel
kurulu, 3 yılda 1, Mart 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, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin
yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye
için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’ dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler
içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen gene
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.
Madde 35- Temsilcilik Açılması: Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek
faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek
genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi,
yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin
mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Madde 36- Tüzüğün Değiştirilmesi: 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.
Madde 37- Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve
faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile
borçlanma yapabilir. 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.
Madde 38- Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi: 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.

Aslında imza vardır

Madde 39- Geçerli Mevzuat: Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu,
Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Mevcut Yönetim Kurulu;
Adı ve Soyadı
OZAN BAHÇİVAN
HANİFE HANDE AKTAŞ
MEHMET GÜNEY ZİYALAN
TUFAN FIRAT GÖKSEL
AYŞENUR KARAPINAR
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Görev Ünvanı
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIMCISI
ASİL ÜYE
ASİL ÜYE
ASİL ÜYE

Mesleği
PSİKOLOG
PSİKOLOG
PSİKOLOG
SOSYAL HİZMET UZMANI
PSIKOLOG/DİYETİSYEN

