
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği Tüzüğü 

Madde 1 - Derneğin Adı ve Merkezi 

Derneğin adı “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği’dir. 

Derneğin Merkezi İstanbul' dur. Şubesi açılmayacaktır. 

Madde 2 – Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma 

Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı 

2.1 Amaç 

Dernek, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeye hizmet edecek her türlü ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik, 

çevresel ve kültürel projeyi geliştirecek ve bu doğrultuda faaliyet yürütecektir. Toplulukların sosyal, ekonomik, 

kültürel ve çevresel olarak gelişmesine yönelik sosyal etkisi yüksek çözümler üretecek; ulusal ve uluslararası 

paydaşlarda işbirlikleri geliştirerek oluşturacağı modelleri yaygınlaştırmak üzere çalışacaktır. Toplumun gelişmesini 

odağına alan dernek, gençler, kadınlar, engelliler, çocuklar ve dezavantajlı konumdaki gruplarla birlikte çalışabilir. 

2.2 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

a.    Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için kültürel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, 

etkinlikler düzenlemek, proje ve eğitimler geliştirmek, kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmek, yayın 

çıkarmak, raporlar hazırlamak, 

b.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları ve teknik araç 

ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 

çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, 

kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

c.    Kişisel ve mesleki gelişime yönelik değişim programlarına katılmak, ihtiyaç sahibi grupları mesleğe 

ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak ve iş yapma becerilerini geliştirmek için staj olanakları 

sağlamak, 

d.    Hak edenlere burs yardımları yapmak, 

e.    İhtiyaç sahibi grupların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

sunmak, mentorluk yapmak, kişisel, sosyal, mesleki ve kültürel gelişime yönelik eğitim programları 

geliştirme ve yürütmek, 

f.      Sosyal sorunların tespitine yönelik envanter oluşturma çalışmaları yürütmek, 

g.    Sosyal girişimciliğin gelişmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetleri tasarlamak, yürütmek ve genç 

sosyal girişimcilere rehberlik desteği sağlamak, 

h.    Sürdürülebilir kalkınma, izleme-değerlendirme ve sosyal etki araçları geliştirmek, uygulamak ve 

yaymak, 

i.      5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri ve 

mevzuatın ilgili diğer hükümlerine tabi olmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına 

giren konularda işbirliği geliştirmek ve ortak projeler yürütmek, 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 oluşturmak, her türlü ilgili özel ve 

uluslararası kuruluşla işbirliği geliştirmek ve ortak çalışmalar yapmak, yurt dışındaki dernek veya 

kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, gerekli görüldüğü 

takdirde yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açmak. 

j.      Amacın gerçekleştirilmesi için portal kurmak, mobil uygulamalar geliştirmek, veri tabanı oluşturmak 

gibi faaliyetler de dahil olmak üzere sanal ortamdaki her türlü teknolojik olanaktan faydalanmak, 

k.     Bilinçlendirme ve savunuculuk çalışmaları yapmak (kampanya, iletişim faaliyetleri, roadshow, vs), 



l.      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt 

dışından bağış kabul etmek, ulusal ve uluslararası hibe programlarına başvurmak. 

m.   Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari 

ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

n.    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya 

vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

o.    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. 

2.3. Derneğin Faaliyet Alanı 

Dernek, amacı doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. 

Madde 3 - Derneğin İlkeleri 

a.      Toplumun eşit hak ve sorumluluk bilinciyle barış içinde gelişmesine katkı sağlamak derneğin temel 

amaçlarındandır. 

b.         Dernek; yaşamın her alanında demokrasiyi ve demokratik değerleri benimser, ırk, renk, etnik köken, dil, 

din, engellilik, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, yoksulluk, eğitim ve benzeri nedenlerle oluşan her türlü ayrımcılığa, 

nefret söylemine ve şiddete karşı çıkar. İnsanların ve doğanın haklarını evrensel insan hak ve özgürlükleri ve doğa 

koruma temelinde ve bu hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri referans alarak savunur. Doğal ve kültürel 

varlık ve değerlere saygı duyar. 

c.         Dernek gönüllülüğe, işbirliğine ve paylaşmaya önem verir, çok paydaşlı projelerin gücüne, hayat boyu 

öğrenmeye ve sürekli gelişime inanır. 

d.          Yaratıcılık ve yenilikçilik Derneğin asla vazgeçmeyeceği temel değerlerindendir. 

e.          Dernek, etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimser. 

Madde 4 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve 

mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, 

yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik 

için bu koşul aranmaz. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu'nca en çok otuz (30) 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. 

Derneğin asıl üyeleri, Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu'nca üyeliğe kabul edilen 

kişilerdir. 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye 

olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik yabancı uyruklulara da verilebilir. 

Madde 5 - Üyelikten Çıkma 

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

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 

Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 



Madde 6 - Üyelikten Çıkarılma 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

1.    Dernek tüzüğüne ve Derneğin amaç ve menfaatlerine aykırı davranışlarda bulunmak, 

2.    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

3.    Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemler yaparak Dernek'i borç ve yükümlülük altına 

sokmak, 

4.    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

5.    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak. 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

Madde 7 - Dernek Organları 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 

1-Genel Kurul, 

2-Yönetim Kurulu, 

3-Denetim Kurulu, 

Madde 8 - Dernek Genel Kurulu'nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve 

Toplantı Usulü 

8.1 Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı 

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul; 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 

2-Yönetim veya Denetim Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği 

üzerine otuz (30) gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan Genel Kurul, üç (3) yılda bir, Aralık ayı içerisinde, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün, yer ve saatte 

toplanır. 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi 

Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

8.2 Çağrı Usulü 

Üyelere yapılacak genel kurul çağrısının zamanı ve şekli, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ikinci toplantının 

yapılması ve bu toplantıya ilişkin çağrı zamanı ve şekli konularında yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri 

uygulanacaktır. 

8.3 Toplantı Usulü 

Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, toplantı usulü, gündem ve üyelerin oy hakları konularında yürürlükteki 

mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 9- Genel Kurul'un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 



Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel 

Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkam tarafından mühürlenmiş kâğıtlar 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. 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte 

yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan 

toplantı yerine geçmez. 

Madde 10 - Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır. 

1.   Yönetim ve Denetim Kurulları'nın asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi, 

2.   Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

3.    Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası, 

4.    Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

5.    Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 

6.     Yönetim Kurulu'nca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak raporların incelenip aynen veya 

değiştirilerek onaylanması, 

7.     Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları'nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her 

türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk 

miktarlarının tespit edilmesi, 

8.   Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, 

9.    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya 

ayrılması, 

1O.  Derneğin vakıf kurması, 

11.  Derneğin fesih edilmesi, 

12.  Yönetim Kurulu'nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

13.  Mevzuatta Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak 

Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

Madde 11 - Yönetim Kurulu 



11.1 Yönetim Kurulu'nun Teşkili 

Yönetim Kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye olarak Genel Kurul'ca seçilir. 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan 

yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.         · 

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının 

yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, ttoplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu 

ile alınır. 

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde 

Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

11.2 Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: 

1.    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 

2.    Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel 

Kurul'a sunmak, 

3.    Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, 

4.    Genel Kurul'un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşıma ve taşınmaz malları 

satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni 

haklar tesis ettirmek, 

5.    Gerekli görüldüğü takdirde yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açmak, 

6.    Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, 

7.    Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim 

Kurulu çalışmalarım açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul'a sunmak, 

8.    Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

9.    Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

10.  Mevzuat ve işbu Tüzük uyarınca Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları usulüne 

uygun olarak almak ve uygulamak, 

11.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Madde 12 - Denetim Kurulu 

12.1 Denetim Kurulu'nun Teşkili 

Denetim Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurul'ca seçilir. 

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde 

Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

12.2 Denetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri 

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 sonuçlarım bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel 

Kurul'a sunar. 

Denetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu 

toplantıya çağırır. 

Madde 13 - Derneğin Gelir Kaynakları 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır: 

1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak yıllık olarak 150 (yüz elli) aidat alınır.  Bu miktarları artırmaya veya 

eksiltmeye ve bunun ne şekilde yapılacağını belirlemeye  Genel Kurul yetkilidir. 

2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağışlar, 

3.  Dernek tarafından düzenlenen eğitim,  toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans 

gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar, 

6.   Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari 

faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

7. Diğer gelirler. 

Madde 14- Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Derneğin defter tutma esasları, tutacağı defterler, kayıt usulü, defterlerin tasdiki, gelir tablosu ve bilanço 

düzenlenmesi gibi konularda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 15 - Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

Derneğin gelir gider işlemleri, kullanılacak belgeler, bilgi ve belgelerin saklama süresi gibi konularda yürürlükteki 

mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 16- Derneğin İç Denetimi 

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız 

denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca 

denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim 

Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Madde 17- 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 18 - Tüzük Değişiklikleri 

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki 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 üçte ikisidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Adı ve Soyadı                                 Unvanı 

SERRA TiTiZ                                   Başkan 

MERVE TİTİZ AKMAN                     Başkan Yardımcısı 

BETÜL BOZKURT                           Asil Üye 

CANSU GEDiK                                Asil Üye 

ELİF URGAN                                Asil Üye 

ŞADAN ERTEKİN MİS                      Yedek Üye 

AYSUN SAYIN                                 Yedek Üye 

ELİF AYDAR                                     Yedek Üye 

IRMAK GENÇ SCHEFFELMEIER        Yedek Üye 

FERHAT ŞAYESTE                          Yedek Üye 

 


