Karakutu Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1  Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi
açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı
Madde 2  Derneğin temel amacı, insan hakları ihlallerine ilişkin toplumsal hafızanın güçlenmesini ve
uyuşmazlıkların karşılıklı anlayış ve barış içinde çözümünü destekleyerek insan haklarının ve demokrasinin
gelişmesine katkı sağlamaktır. Dernek, başta gençler olmak üzere farklı toplumsal kesimlerin adalet ve barış
süreçlerine katılımını destekler. Dernek insan hakları, barış inşası ve gençlik alanlarında faaliyet gösterir.
Derneğin İlkeleri
Madde 3  Karakutu Derneği yaptığı tüm çalışmalarda ve kurduğu ortaklıklarda aşağıdaki ilkeleri gözetir:
●
●
●
●
●

Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsızdır.
Irk, dil, din, cinsiyet kimliği, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle uygulanan her türlü ayrımcılığa
karşıdır. Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır, barış ve çeşitlilik için çalışır.
Yeryüzündeki tüm canlıların adil koşullarda yaşama hakkına inanır ve her türlü tahakküm ilişkisini
sorgular.
Gençlerin aktif katılımını ve yaygın öğrenmeyi benimser.
Şeffaf ve hesap verebilirdir.

Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri
Madde 4  Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

Akademik ve toplumsal içerikli araştırmalar yapmak;
Belgesel, video, dergi, kitap, broşür, kitapçık, afiş, internet sitesi ve benzeri yazılı, görsel ve işitsel
ürünler oluşturmak ve bu ürünlerin dağıtımını yapmak;
Konferans, seminer, panel, sempozyum, gezi ve benzeri her türlü toplantı, eğitim çalışmaları,
gösteri, basın açıklaması ve toplantıları ve kültürsanat etkinlikleri düzenlemek ya da başkalarınca
düzenlenen bu tip etkinliklere katılmak;
Yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak ve vermek;
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,
konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak,
federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin
kurabileceği tesisleri kurmak;
Benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak;
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu
kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak;
Yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;
Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari
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ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak; kiralamak, kiraya
vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

Üye Olma ve Üyelik İşlemleri
Madde 5  İlgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu
doğrultuda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olabilir.
Üye olmak isteyenler iki Yönetim Kurulu üyesinin referansıyla başvurur ve üye giriş bildirimini doldurur.
Yönetim Kurulu otuz gün içinde başvuruları karara bağlar ve başvuru sonucunu sahibine yazılı olarak bildirir.
Üyelik giriş aidatı ve yıllık ödentisi her yıl Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye
olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 6 Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi
yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan
birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 7  Aşağıdaki durumlardan birinin tespiti halinde üyenin yazılı savunması da alınarak Yönetim Kurulu
kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu karara karşı üye, Genel Kurul’a itirazda bulunulabilir. Genel Kurul’un kararı
kesindir.
a) Derneğin amacına ve ilkelerine aykırı söz ve davranışlarda bulunması;
b) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta olması;
c) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya yasal koşulların yitirilmesi, üyelik ödentisinin uyarıya
rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 8  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1Genel kurul,
2Yönetim kurulu,
3Denetim kurulu,
Genel Kurulun Kuruluşu
Madde 9  Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır, tüm üyelerden oluşur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10  Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
●
●
●
●
●

Dernek organlarının seçilmesi;
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarının incelemesi ve karara bağlaması;
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●
●

Derneğin fesih edilmesi,
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü Toplantısı
Madde 11  Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir
NİSAN ayı içinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.
Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin üçte birinin
yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.
Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u
bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması
Madde 12  Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre
Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün
önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle yazılı veya elektronik posta ile toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne gün yapılacağı da
belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı
için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren
en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler
ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 13  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan seçilir. Genel kurulda, aksine karar
alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem
uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy
pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra
açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Genel kurulda
tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Yönetim Kurulunun Kuruluşu
Madde 14  Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan
yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
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Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda
aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 15 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak;
Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak veya kayıtları yürütmek;
Dernek Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak;
Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak;
Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek;
Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak;
Dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir ya da birkaçına görev ve yetki vermek;
Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyonlar, kurullar, komitelerin işleyişine ilişkin iç
yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak;
Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılacak davada husumete ehil olmak;
Derneğin yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar
vermek;
Gerekli gördüğünde bir üye hakkında, yazılı savunmasını da alarak, disiplin kovuşturması yapmak
ve uyarma, kınama ya da üyelikten çıkarma cezalarından birini verebilmek;
Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat, hazırlanacak iç yönetmelik ve Genel Kurul kararlarından doğan
başka her türlü çalışmaları yapmak.

Denetim Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Madde 16  Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da
aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen
çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a
sunar.
İç Denetim ve Şeffaflık
Madde 17  Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından denetim yapılabileceği gibi
bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşuna denetim yaptırılması
Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Üyelere ve kamuoyuna yönelik en geniş mali şeffaflık
amaçlanır.
Gelirler ve Mallar
Madde 18  Derneğin gelirleri, üyelik aidatları, bağışlar ve diğer gelirlerdir. Dernek amacını
gerçekleştirebilmek ve çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, gelirini dernek
amacına uygun olan toplum yararına işlerde kullanmak üzere ticari faaliyetlerde bulunabilir.
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Dernek Tüzüğünü Değiştirmek
Madde 19  Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu ya da üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi üzerine Genel Kurul’a
katılan üyelerin üçte iki (2/3) kabul oyuyla değiştirilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 20  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.
Derneğin Feshi
Madde 21  Derneğin feshine dernek Genel Kurul’u karar verir. Bu amaçla yapılacak ilk toplantıya, tüzüğe
göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde
edilemediği takdirde ikinci kez toplanmak için çağrı yapılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim
ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında karar, hazır bulunan üyelerin
üçte iki çoğunluğuyla alınır.
Fesih Sonunda Malların Tasfiyesi
Madde 22  Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir komite
seçer. Bu komite dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Fesih
durumunda mallar kar amacı gütmeyen ve dernek ile benzer amaçlara sahip (gençlik, insan hakları) toplum
yararına çalışan bir kuruluşa devredilir. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa
devredileceğine de karar verir.
Hüküm Eksikliği
Madde 23  Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlar
bağlamında çıkartılmış ilgili yönetmelikler ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümlerine göre
hareket edilir.
Geçici Yönetim Kurulu
Geçici Madde  İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle
ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirlenmiştir.
Emrah Gürsel  Başkan
Özlem Yalçınkaya  Üye
Hande Sönmez  Üye
Evren Ergeç  Üye
Ece Milli  Üye

5

