BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF)
TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(Dernek, Bakanlar Kurulu’nun 12.11.1974 gün ve 7/9055 sayılı kararı ile Kamu’ya yarar
dernekler arasına alınmıştır)
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1) “Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu” (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi
Derneği adı ile bir Dernek kurulmuştur. Merkezi Ankara’dadır.
Adresi: Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüsü 2.Cadde 3. Sokak Bilkent Ankara’dır.
Bu Tüzükte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Milli Komitesi
Derneği için kısaca UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu için de Yönetim Kurulu terimleri kullanılmıştır.
Derneğin Amacı
Madde 2) Derneğin amacı, Türk ve Dünya çocuklarının ihtiyaçlarına halkın, kamu ve özel
kuruluşların, Sivil Toplum Kuruluşlarının dikkat ve ilgisini çekerek bunlar ile iş birliği yapmak,
bu çocuklara Birleşmiş Milletler’in Çocuklara Yardım Fonu Teşkilatı ve diğer ilgili kuruluşlar yolu
ile yardımda bulunmaktır.
Amacı gerçekleştirmek için Dernekçe, sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri
şunlardır: Dernek, çocuk konusu ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak çocukların
yetişmesi, eğitimi, güvenliği, sağlığı ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar, konferanslar, sergiler,
tertipler, yayınlar yapar ve Türk ve Dünya çocuklarına her çeşit maddi yardımlar temin eder.
Derneğin Kurucuları
Madde 3) Derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
İhsan Doğramacı - Bahçelievler 1. Cad.V. Sokak No:14 T.C. vatandaşı, Profesör.
Burhan Say - Dr. Vali Reşit Cad. No:64, T.C. vatandaşı, Profesör.
Vedat Sezer - Ilgaz Sokak 12/1, T.C. vatandaşı, Profesör.
Yunus Müftü – Kenedi Cad. 22/1 T.C. vatandaşı, Profesör.
Münevver Bertan - İlbank Yapı Koop. Evleri T. Blok 225/23, T. C. vatandaşı, Profesör.
Tuğrul Pırnar - Dr. Vali Reşit Cad. No:19 / 15, T.C. vatandaşı, Profesör.
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Ümit Saatçi - Özveren Sokak 28/3 T.C. vatandaşı, Doçent.
Gündoğdu Akkor - Ilgaz Sokak 10/1Gaziosmanpaşa, T.C. vatandaşı, Yüksek Mühendis, Mimar.
Kamil Yücetürk - Yeni Mah. Ragıp Tüzün Cad. 386, T.C. vatandaşı, Hacettepe Üniversitesi Yazı
İşleri Müdürü.
Yavuz Renda - Büklüm Sokak 13/5, T.C. vatandaşı, Pediatri Profesörü.
Bedia Vardar - MithatpaşaCad. 21/3, T.C. vatandaşı.
Eren Kum - Yüksel Cad. 3573 Yenişehir, T.C: vatandaşı, Doçent.
Üyelik
Madde4) Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki türlü üyeliği vardır.
1) Asli Üyelik: Dernekler Kanunu’nda yazılı nitelikleri haiz olup, Dernekçe belirlenen üye
aidatını ödemeyi taahhüt edenler yazılı olarak üyelik müracaatında bulunurlar. Başvuruları,
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.
2) Onursal Üyelik: Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler, Yönetim Kurulu
kararı ile onursal üyeliğe seçilebilirler.
Üyelikten Ayrılma
Madde 5) Dernekler Kanunu’na göre üye olma niteliğini kaybedenlerle, dernekten ayrılmak
isteyenler, herhangi bir işleme tabi olmadan, dernek amaçlarına aykırı hareket edenlerle, aralıksız
2 yıl üye aidatlarını ödemeyenler ise, Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğinden ayrılmış
sayılırlar. Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma
hakkına sahiptir.
Üyelerin Hakları
Madde 6) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına
sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara maliktir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her
üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Derneğin Organları
Madde 7) Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Yüksek Danışma Kurulu
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Genel Kurul ve Mali Yıl
Madde 8) Dernek Genel Kurulu asli üyelerden oluşur. Genel Kurul, üç yılda bir Mayıs ayı içinde
Ankara’da toplanır. Derneğin mali yılı 1 Ocak günü başlar, gelecek yıl 31 Aralık günü sona erer.
Genel Kurul’un Olağanüstü Toplantısı, Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü
hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.
Çağrı Usulü
Madde 9) Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati yeri ve
gündemi belirtilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci
toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan fazla olamaz. Ancak bu toplantı en
az Denetim ve Yönetim Kurulu üye sayısı toplamının iki katı üyenin katılımı ile gerçekleştirilir.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 10) Genel Kurul, asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı Derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının
iki katından aşağı olmaz.
Toplantının yapılış şekli
Madde 11) Derneğin Genel Kurul toplantıları, bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasına imza
ederek, toplantı yerine girerler.
Yukarıdaki maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler arasından bir başkan, bir başkan
vekili ve bir kâtip seçilir.
Toplantıda düzenlenen tutanak başkan ve kâtipler tarafından imzalanarak diğer belgelerle birlikte
toplantı sonunda Yönetim Kurulu’na verilir.
Toplantıda Görüşülecek Konular
Madde 12) Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme
konulması zorunludur.
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Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13) Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin Başkanını, Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek,
b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra
etmek,
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
f) Derneğin amacının gerçekleşmesi için alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu’na
direktif vermek.,
g) Gerekirse Derneğin feshine karar vermek,
h) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri
yapmak.
i)Dernek şubelerinin açılması kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 14) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurul tarafından seçilen Başkan UNICEF Türkiye Milli Komitesini temsil eder,
b) Başkan UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin yürütme ve ita amiri olup, Yönetim Kurulu
üyelerinden seçeceği bir başkan yardımcısına bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde verebilir,
c) Başkan günlük işleri yürütmek ve Başkan tarafından verilen görevleri yapmak üzere
Yönetim Kurulu Kararıyla verilen yetkiye istinaden Genel Müdür atar, gerektiğinde
görevine son verir. Başkan Genel Müdüre bazı yazışmalarda Başkan adına imza atma
yetkisi de verebilir.
d) Başkan Yönetim Kurulu Kararıyla verilen yetkiye istinaden diğer “Dernek Görevlisi”
kadrolarına atamalar yapar, gerektiğinde görevlerine son verir,
e)Başkan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak üzere Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kuruluna öneride bulunabilir.
Yönetim Kurulu
Madde 15) Yönetim Kurulu üç yıl için Genel Kurulca seçilen Başkan ve Genel Kurulca seçilen on
üye ile birlikte onbir asıl üye ve beş yedek üyeden oluşur. Başkan Yönetim Kurulu’nun da
başkanıdır. Başkan Yönetim kurulu üyeleri arasından bir üyeyi Başkan Yardımcısı seçer. Bir Genel
Sekreter, bir Sayman Yönetim Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından seçilir.
Yönetim kurulu yılda en az dört defa toplanır. Toplantıda çoğunluğun bulunması gerekir.
Mazeretini toplantı gününden evvel bildirmeksizin üç defa Yönetim Kurulu toplantısına
gelmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar ve yerlerini sırası ile yedek üyeler
alır.

4

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 16) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,
b) Ana tüzükte lüzumlu gördüğü değişiklikleri hazırlamak ve genel kurula
sunmak,
c) Genel Kurul tarafından verilmiş işleri yapmak,
d) “Dernek Görevlisi” kadrolarını tespit etmek, gerektiğinde bu kadrolarda
değişiklik yapmak
e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme
ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
f) Bütçenin bölümleri arasında zaruri sebeplerle değişiklikler yapmak, tahminden
fazla gelir olursa bunu lüzumlu bölümlere eklemek,
g) Dernekler kanununa göre, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak
defteri, gelir ve gider defteri, ve demirbaş defteri tutmak ve bu defterleri notere
tasdik ettirmek,
h) Dernek gelirlerine ve giderlerine ilişkin işlemleri Dernekler Kanunu ile tespit
edilen esas ve belgelere uygun olarak yapmak,
i) Derneğe Büyük katkıda bulunanlara Onursal Üyelik payesini vermek, Onursal
Başkan seçmek ve Onursal Başkanın görev ve yetkilerini belirlemek,
j)Yönetim Kurulu üyeleri arasından Derneğin üç kişilik bir Yürütme Kurulunu
seçmek,
k) UNICEF Gönüllüleri Merkez Komitesi üyelerini belirlemek,
l) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.
Yüksek Danışma Kurulu
Madde 17) Yüksek Danışma Kurulu Madde 7 d bendinde belirtilen Milli Komite çalışmalarına
yön verecek ve yeni etkinlikleri gözden geçirecek olan, alanlarında üst düzeye erişmiş olan
kişilerden oluşur. Yüksek Danışma Kurulu üyelerini genel kurul tarafından belirlenen 11 asıl ve 4
yedek üyeden oluşur. Kurulun Başkanlığını UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneği Başkanı
veya tayin edeceği vekili yapar. Yüksek Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Gereken
durumlarda belirli çalışmalar için Danışma Kurulları oluşturulabilir.
Yürütme Kurulu
Madde 18) Yürütme Kurulu:
a) Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç üyeden oluşur. Yürütme Kurulu olağan olarak
ayda bir toplanır, aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı
Yürütme Kuruluna katıldığı hallerde bu Kurula başkanlık eder.
b) Yürütme Kurulu UNICEF Türkiye Milli Komitesi büro çalışmalarını izler ve raporlarını
üç ayda bir Yönetim Kurulu Başkanına sunar.
c) Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapar.
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UNICEF Gönüllüleri Merkez Komitesi
Madde 19) UNICEF Dostları Merkez Komitesi:
a) Yönetim Kurulu kararı ile UNICEF Gönüllüleri Merkez Komitesi kurulur. Komite
üyeleri aralarından başkan, başkan vekilleri ve sekreter seçer. UNICEF Gönüllüleri Merkez
Komitesi UNICEF’in tanıtılması maddi ve manevi destek sağlanması başta olmak üzere
UNICEF’i her yönden destekler.
b) UNICEF Dostları Merkez Komitesi yurdun çeşitli yörelerinde UNICEF Gönüllüleri ile
ve işbirliği yapar.
c) UNICEF Gönüllüleri Merkez Komitesi kararları Yürütme Kurulunun onayından sonra
yürürlüğe girer.
Denetleme Kurulu’nun Teşkili ve Görevleri
Madde 20) Denetleme Kurulu, Genel Kurulca üç yıl süre ile seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden
kurulur. Denetleme Kurulunun görevi, Derneğin hesap ve muamelelerini altı ayı geçmeyen
aralıklarla denetlemek ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel
Kurul’a sunmaktır.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Madde 21) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba
adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin en büyük mülkiye amirine
yazı ile bildirilir.
Şubelerin Açılması:
Madde 22) Dernek Genel Kurul kararı ile Türkiye dahilinde şubeler açabilir. Bu amaçla Merkez
Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki
amirliğine yazılı müracaat yapılır.
Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı,
ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki
örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
Şube Organları her şube için;
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetleme Kurulun’dan oluşur.
Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunu seçmek,
b) Şube Yönetim Kurulu Denetleme Kurulunun raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nu
ibra etmek,
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c) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul
etmek,
d) Mevzuatın Dernek Tüzüğü’nün ve merkez organlarının verdiği diğer görevleri yerine
getirmektir.
Şube Genel Kurulunun toplantısına katılacak olan üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati,
yeri ve gündemi belirtilerek toplantıya çağırılır. Şube Genel Kurulları Olağan toplantıları üç yılda
bir Şubat ayı içerisinde yapılır. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna
temsilci olarak katılabilir.
Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
Şube Genel Kurulu ayrıca üç asil üç de yedek olmak üzere Denetleme Kurulu. Yöneticiler ve
Denetleme Kurulu üç yıllık bir süre için seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi aralarından bir
Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir de Muhasip Üye seçerek iş bölümü yaparlar.
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır:
a) Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,
c) Merkez Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Şube Genel Kurulu tarafından verilmiş işleri
yapmak,
d) Dernekler kanunu hükümlerine göre tutulması zorunlu bulunan defterleri tutmak ve bunları
notere tasdik ettirmek. Gelir ve giderlere ilişkin işlemleri Dernekler Kanunu ile tespit edilen
esas ve belgelere uygun olarak yapmak,
e) Dernek tüzüğü ile mevzuatın ve Merkez organlarının verdiği diğer işleri yapmak.
Denetçi, Şubenin hesap ve muamelelerini altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve sonuçlarını bir
rapor hâlinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.
Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarı
Madde 23) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.
Dernek asil üyeleri Derneğe yıllık 20 T.L. (Yirmi Türk Lirası) aidat öderler.
Derneğin Gelirleri ve Mali Hükümleri
Madde 24) Derneğin Gelirleri:
a) Üye aidatı,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Dernekçe gelir sağlamak üzere tertip edilecek sosyal faaliyetler ve piyango gelirleri,
d) Kamu kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin yardım ve bağışları,
e) Kitap, broşür ve kart satışlarından derneğin alacağı pay ile dernek yayınlarından elde
edilecek gelirler,
f) Hükümetimizin de üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Teşkilatı kararları ile Türk mevzuatına uygun olarak yapılacak faaliyetlerden elde edilecek
gelirler,
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g) Dernekler Kanunu’nun cevaz verdiği her çeşit diğer gelirler derneğin ita amiri Yönetim
Kurulu Başkanı veya yetkili kılacağı Yönetim Kurulu üyesidir.
Çeşitli Hükümler
Madde 25)
1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve UNICEF Gönüllüleri Komitelerinde kararlar yarıdan bir
fazlasıyla alınır.
2) UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu, Yürütme
Kurulu veGönüllüler Komitesi Üyeleri ücretsiz olarak görev yaparlar. Bunların ancak
zaruri masrafları (örneğin toplantıya gelmek için yol masrafları karşılanır) üyelere ayrıca
huzur hakkı verilmez. Büroda çalışan Dernek görevlilerinin ücretleri Yürütme Kurulunun
görüşü alınarak ve bütçe olanakları göz önünde tutularak Başkanlıkça belirlenir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 26) Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yürürlükteki kanunlarda belirtilen
esaslara göre yapılır.
Defter ve Kayıtları
Madde 27) Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
1) Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık
aidatları bu deftere yazılır.
2) Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3) Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4) Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların
da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
5)Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan
defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
Dernek Tüzüğü’nün Değiştirilmesi
Madde 28) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesinin Genel Kurul’da müzakere edilmesi için tüzük
değişikliği yapılmasının gündemde bulunması veya Genel Kurul’da bulunan üyenin enaz onda
birinin tüzükte değişiklik yapılmasının gündeme alınmasını teklif etmesi ve bu teklifin kabulü
şarttır.
Tüzükte yapılacak değişiklikler, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kabulü ile
gerçekleşir.
Derneğin FeshiMadde 29) Dernek Genel Kurulu, derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar
verebilmek için tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin
toplantıya katılması şarttır.
Bu suretle çoğunluk elde edilmezse, ikinci defa toplanmak için 9. maddeye göre üyeler çağrılır.
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Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının iki
katından az olmamak şartıyla, fesih konusu görüşülebilir.
Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile
bildirilir.
Madde 30 ) Derneğin Feshi halinde malları merkezi Ankara’da bulunan Uluslararası Çocuk
Merkezi’ne intikal eder. (Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği de UNICEF TMK gibi çocuklara
yardım etmeyi amaç edinmiş bir dernektir).
Madde 31) Bu tüzükte yer almayan hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu hükümleri
uygulanır.
YÖNETİM KURULU ( Seçilmiş ve halen Mevcut olan)
Tezer KUTLUK

Başkan

Şencan ÖZME.

Başkan Yardımcısı

Oya CANGÜLOĞLU.

Genel Sekreter

Enver HASANOĞLU.

Sayman

Münevver BERTAN.

Üye

Sedat ERGİN.

Üye

Nilgün BARAY

Üye

Ali Haydar KURTDARCAN

Üye

Orhan HALLİK

Üye

Bülent AKGERMAN

Üye

Asuman ŞENER

Üye
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