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ULUSLARARASI YEŞİLAY FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Federasyonun Adı, Merkezi, Amacı, Kuruluşu, Faaliyetleri 

 

Federasyonun Adı ve Merkezi 

Madde 1-  

(1) Federasyonun Türkçe adı; “Uluslararası Yeşilay Federasyonu” dur. Türkçe kısa adı 

“UYEF” dir. İngilizce adı “International Federation of the Green Crescent Societies” 

(2) Federasyonun merkezi İstanbul (Türkiye) dir. Federasyonun adresi “Sepetçiler Kasrı- 

Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Sarayburnu-Fatih/İstanbul” dur. 

Federasyonun Kuruluşu 

Madde 2-  

(1)Uluslararası Yeşilay Federasyonu adları ekte kurucu olarak belirtilen gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından kurulmuştur. 

Federasyonun Amacı 

Madde 3-  

(1)Uluslararası norm ve teamüller ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunları doğrultusunda 

uluslararası alanda; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumların ve gençliğin beden 

ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji 

bağımlılığı gibi gençliğe ve toplumlara zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele 

etmek amacı ile kurulmuştur. 

(2)Federasyon, üyeleri arasında karşılıklı işbirliği ve koordinasyonu en üst seviyede 

sağlayarak, uluslararası alanda bağımlılıklarla mücadele etmek üzere toplumların bilinç, 

güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda 

her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumların 

bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur. 

(3)Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu tüzükte geçen; 

a. Federasyon  : Uluslararası Yeşilay Federasyon (UYEF)’ nu  

b. Merkez  : Uluslararası Yeşilay Federasyon Genel Merkezi’ ni 

c. Genel Kurul  : Federasyonun en üst karar organını, 

d. Yönetim Kurulu : Federasyon genel kurulu tarafından seçilen, federasyonun 

çalışmalarını yönetip yönlendiren kurulu, 

e. Genel Başkan  : Genel Kurulu tarafından seçilen Federasyon Yönetim Kurulu 

Başkanını, 

f. Denetim Kurulu : Genel Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulunun her türlü 

denetimini yapmakla görevli olan kurulu, 
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g. Kurucu  : Federasyonu kuran gerçek ve tüzel kişileri, 

h. Üye   : Federasyona kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri 

i. Delege   : Genel kurula katılma hakkına sahip olan tüzel kişi üyelerin 

başkan ve genel kurulları tarafından federasyon genel kuruluna katılmak üzere 

seçilen temsilciyi, 

Federasyonun Temel Değer ve İlkeleri 

Madde 5-  

(1)Federasyonun temel değer ve ilkeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele: Federasyonun amacı, bağımlılık doğurucu 

risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının 

sağlanmasıdır. Federasyon tüm çalışmalarında insanlar arasında karşılıklı anlayışı, 

kardeşliği, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Federasyon, her nerede olursa 

olsun bağımlılıklardan kaynaklanan insan ızdırabını uluslararası kapasitesi dâhilinde 

önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder.  

Ayrım Gözetmemek: Federasyon hizmetlerinde milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi 

düşünce farkı gözetmez. Bağımlılıklardan kaynaklanan insan ızdırabını, en acil ve zaruri 

ihtiyaçlara öncelik vererek kapasitesi nispetinde en etkin tedbirlerle dindirmeye odaklanır. 

Bağımsızlık: Federasyon uluslararası alanda bağımsız bir kuruluştur. Federasyon 

uluslararası alanda kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, amaçları doğrulusunda 

uluslararası sözleşmeler, norm ve teamüllere tabidir. 

Hayır Kurumu Niteliği; Federasyon, hizmetlerinde hiçbir şekilde kişisel ve kurumsal çıkar 

gözetmeyen gönüllü bir yardım kuruluşudur. 

Halk Sağlığı Kuruluşu Niteliği: Federasyon, başta tütün, alkol ve madde bağımlılıkları 

olmak üzere, her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece karşı kurumsal kapasitesi 

oranında önleyici mücadele programları oluşturan; oluşmuş bağımlılıklarla ilgili olarak ise, 

kamu ve sivil toplumun sahip olduğu terapi ve tedavi hizmetlerinin etkin şekilde 

seferberliğine çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. 

Bilimsellik: Federasyon bağımlılıklardan korunma, bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi 

aşamalarında bağımlılıklarla mücadele safhalarındaki davranış pekiştirme ve/veya davranış 

değişimi sağlama çalışmalarında kanıta dayalı araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımını 

benimser. 

Küresellik: Üyeleri, bağımlılıklarla mücadele alanında eşit statüye sahip olan, karşılıklı 

yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonda eşit sorumluluk ve görevleri olan bağımlılıkla 

mücadele alanında küresel bir organizasyon oluşturmayı bu organizasyon ile sorunları 

küresel ölçekte çözmeyi, küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi 

hedefleyen federasyon küresel anlamda etkili ve itibar sahibi olmayı ilke edinir. 

Toplumsallık: Federasyon faaliyet gösterdiği her ülke toplumunun her kesiminde ve her 

yaşam alanında tabandan temsile, bireyden kamu kurumlarına dek her kademede halk 

sağlığı bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal düzeyde katılımcı çalışmalar 

yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür. 

 

 

 

Faaliyet Alanı 
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Madde 6- 

(1)Federasyon, üyelerinin bulunduğu ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada faaliyet 

gösterir. 

Faaliyet ve Yetkiler 

Madde 7- 

(1)Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üyelerinin bulunduğu ülkeler başta 

olmak üzere uluslararası alanda aşağıda belirtilen çalışmaları (bunlarla sınırlı olmamak 

kaydıyla) yapar; 

(1.1.) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve 

yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için 

amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere 

çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 

(1.2.) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve bağış 

kabul etmek, 

(1.3.) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek 

amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

(1.4.) Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, 

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

(1.5.) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumda üst kuruluşlara katılmak, 

gerekli izin alınarak federasyonun izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

(1.6.) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara ve diğer uluslararası 

teşekküllere üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya 

yardımlaşmak, 

(1.7.) Federasyon amacını gerçekleştirmek üzere özel veya tüzel, kişi, kurum ve 

kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım almak veya yapmak. 

(1.8.) 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, 

(1.9.) Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılarının rehabilite edilmesine ve 

tedavisine, ailelerine yardım etmeye, çocuklarının eğitim ve korumalarına çalışmak. 

(1.10.) Gerekli görülen ülkelerde ve yerlerde yeni Yeşilay’lar kurmak, temsilcilikler ve 

ofisler açmak, 

(1.11.) Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, 

diğer Federasyonlarla veya uluslarası kuruluşlarla ortak amacı gerçekleştirmek için 

platformlar oluşturmak,  

(1.12.) Federasyona bağlı dernek ve vakıfların amaçlarının gerçekleştirilmesi için katkı 

sağlamak, 

(1.13.) Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile her türlü kötü 

alışkanlıkların zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların 

alınmasını temin için hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak, 
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(1.14) Yeşilay ve çalışma alanlarıyla ilgili kütüphane, bibliyografya ve her türlü ilmi ve 

akademik çalışmaları gerçekleştirmek 

(1.15.) İlmi makaleler yayınlamak, 

(1.16.) Devlet yetkililerini, devletlerarası teşkilatları, medyayı, ulusal ve uluslararası 

kamuoyunu aydınlatmak için raporlar hazırlamak, 

(1.17.) Tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı alanında tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 

sağlamak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak, 

(1.18.) Federasyonun ve ülke Yeşilay’larının kapasitelerinin arttırılması için yerel ve 

küresel düzeyde etkili iletişim çalışmaları yürütmek,  

(1.19.) Gerektiğinde Federasyon merkezinde ya da üye ülke Yeşilaylarında, tütün, alkol 

ve madde bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda faaliyette 

bulunan üyeler, üst kuruluş, platform, konfederasyon ve uluslararası camiada işbirliği ve 

yardımlaşma konularında kullanılmak üzere devamlı ya da geçici personel istihdam etmek, 

(1.20.) Bağlı üyelerin federasyon faaliyetleri ile ilgili çalışmalarına kapasite ölçüsünde 

maddi destek sağlamak, 

(1.21.) Uluslararası seviyede tanınmış olan bilim adamı ve aydınların Yeşilay’ın çalışma 

alanlarındaki faaliyetlere katılmalarını sağlamak,  

(1.22.) İlgili makamlarla temasa geçilerek federasyona devamlı bir fon temini sağlamak, 

(1.23.) Federasyonun amacı için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

(1.24.) Gerektiğinde Federasyon merkezinde veya üye ülkelerde kamplar açmak, 

ülkelerde kamu kurumları yahut bağlantılı tüzel kişiler tarafından organize edilen kamplara 

katılmak ve katkıda bulunmak, 

(1.25.) Bağımlılıklarla mücadele konusunda, mücadeleye yönelik araştırma ve yayın 

faaliyetlerine katkıda bulunacak öğrencilere ve araştırmacılara, araştırma bursları vermek, 

(1.26.) Federasyon’un amacına uygun tanıtıcı fuar ve festivaller düzenlemek, düzenlenen 

fuarlara ve etkinliklere iştirak etmek. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik, Ayrılma, Çıkarılma, Üst Kuruluşlara Üyelik 

 

Üyelik 

Madde 8- 

(1) Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, 

Federasyonun tüzük ve mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyan, kuruluş amaçları 

federasyonla aynı olan ve Genel kurullarında Federasyona üye olma kararı almış olan tüzel 

kişiler üye olabilirler. 

(2) Federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon 

yönetim kurulunca en çok 60 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara 

bağlanır ve sonuç yazıyla ilgiliye bildirilir. 

(3) Federasyona önemli katkıları bulunan gerçek veya tüzel kişiler Genel kurul kararıyla 

onursal üye olarak kabul edilebilir.  
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(4) Federasyona üye olan tüzel kişiler eşit haklara sahiptirler. 

(5) Federasyona üye olan tüzel kişiler üyelik için herhangi bir ücret ödemezler.  

(6) Federasyona üye olan gerçek ve tüzel kişilerin tamamının Genel Kurulda seçme ve 

seçilme hakkı vardır. Bu kapsamda üye olan tüzel kişi üyelerin başkanları veya genel kurulu 

tarafından belirlenen temsilcisiyle birlikte federasyon genel kurulunda delege olma hakkına 

sahiptir.  

Üyelikten Ayrılma( çıkma) 

Madde 9- 

(1) Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan ayrılma (çıkma) hakkına 

sahiptir. 

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 

Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

(3) Federasyon üyeliğinden ayrılanların kaydı üye kayıt defterinden silinir. 

Üyelikten Çıkarılma 

Madde 10- 

(1) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller; 

(1.1.) Federasyon tüzüğü ve bu tüzük uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı 

hal ve tutum içinde bulunmak, 

(1.2.) Federasyon zorunlu organlarının yazılı kararlarına ve talimatlarına uymamak veya 

federasyonun menfaatlerine aykırı hareket etmek, 

(1.3.) Federasyonun amaç ve ilkelerine ulaşmasına veya gelişmesine engel olacak eylem 

ve çalışmalarda bulunmak, 

(1.4.) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten 

çıkarılır. 

(3) Federasyon üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı 

ileri sürülerek Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurul, üyelikten çıkarılma hakkında 

son kararı verir. 

(4) Üyelikten çıkarılma kararı kesinleşenlerin kaydı üye kayıt defterinden silinir. 

Üst Kuruluşlara Üye Olma Ve Üyelikten Ayrılma 

Madde 11- 

(1) Federasyon, genel kurul kararı ile yurt dışındaki konfederasyonlara üye olabilir veya 

üyelikten ayrılabilir. Federasyon üyesi Ülke Yeşilay’larının yapacakları uluslararası üyelikler 

Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Federasyonun Organları, Genel Kurulun Oluşması, Genel Kurulun Toplanması, 

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri, Yönetim Kurulunun Oluşması, Yönetim 

Kurulunun Görev Ve Yetkileri, Denetleme Kurulunun Oluşması, Denetleme 

Kurulunun ve Genel Sekreterliğin Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları,  
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Federasyon Organları 

Madde 12- 

(1) Federasyonun organları aşağıdaki gibidir; 

1. Genel Kurul, 

2. Yönetim Kurulu, 

3. Denetleme Kurulu 

4. Genel Sekreterlik 

(2) Yönetim Kurulu Kararı ile Federasyonun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli görülen 

hallerde komisyonlar ve ihtiyari organlar kurulabilir. Bu komisyonlar ve organlar 

çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. 

Federasyon Genel Kurulunun Oluşması 

Madde 13- 

(1) Genel kurul, federasyonun en üst karar ve yetkili organıdır. Federasyon genel kurulu; 

yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri, federasyona kayıtlı tüzel kişi üyelerin başkanları 

ile genel kurulu tarafından belirlenen bir temsilciden oluşur.  

(2) Genel kurulda tüzel kişi üyelerin yönetim kurulu başkanı veya temsilcisi delege olarak 

oy kullanır. 

(3) Bu kişilerin başkanlık veya temsilcilik görevleri sona ermesi halinde, kuruluş adına oy 

kullanacak kimse yeniden belirlenir. Her tüzel kişi üyenin bir oy hakkı vardır. Delegeler 

oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

(4) Üyeler, delege isim listelerini federasyon genel kurul tarihinden en az 20 gün önce 

federasyona bildirmek zorundadır. Belirlenecek olan delege için üyelerin Yönetim Kurulu 

kararlarını Federasyon Yönetim Kuruluna 20 gün önceden iletmeleri gerekmektedir. 

(5) Genel kurul hazırlıkları federasyon genel sekreteri tarafından yapılır. 

Federasyon Genel Kurulunun Toplanması 

Madde 14- 

(1) Federasyon olağan genel kurulu iki yılda bir Nisan ayında federasyon merkezinde veya 

yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde toplanır. Yönetim veya denetleme 

kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün 

içinde olağanüstü toplanır. 

(2) Genel kurula çağrı yönetim kurulunca yapılır. Genel kurula katılacak üyeler; bir ay 

önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yazılı ya da elektronik posta ile 

bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı toplam üyelerin 

yarısından 1 fazla olmalıdır.  

(3) 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. 

(4) Genel kurula daha iyi hazırlanmak amacıyla yönetim kurulu tarafından komisyonlar 

kurulabilir.  Komisyonlar genel kurul başlamadan çalışmaya başlar ve hazırladıkları 
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raporları genel kurulun onayına sunar. Raporlar genel kurulun onayından sonra yürürlüğe 

girer. 

(5) Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve 

federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; 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. 

(6) Genel kurulda kararlar toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, 

tüzük değişikliklerinde toplantıya katılan delege tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranır. 

(7) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu 

üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. 

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı 

yerine girerler. 

(8) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim 

kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

(9) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile 

yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

(10) Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin 

divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını 

imzalamaları zorunludur.  

(11) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  

(12) Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda 

hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların 

gündeme alınması zorunludur. 

(13) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı 

ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler 

yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin 

korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten 

sorumludur. 

Federasyon Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri 

Madde 15- 

Federasyon genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

(1) Federasyonun organlarını seçmek, 

(2) Tüzük değişikliği yapmak, 

(3) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, 

(4) Çalışma programı ile bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek, 

(5) Taşınır ve taşınmaz mal satın alınması veya mevcutların satılması için yönetim 

kuruluna yetki vermek, 

(6) Federasyonun feshine ve fesih halinde mal varlığının nereye devredileceğine karar 

vermek, 
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(7) Konfederasyonlara ve çatı kuruluşlara üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya karar 

vermek, 

(8) Üye olunan konfederasyonların toplantılarına temsilci seçmek, 

(9) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

(10) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına 

karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 

(11) Mevzuatta veya tüzükte genel kurula verilen diğer işleri yerine getirmek. 

 

Federasyon Yönetim Kurulunun Oluşması 

Madde 16- 

(1) Federasyon Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter dâhil yedi asıl üye ile üç 

yedek üyeden oluşur. Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri Amerika, Afrika, Avrupa, Orta 

Doğu, Orta Asya ve Güney Asya bölgelerinden bölgesel temsil esasına göre iki yıllık dönem 

için seçilirler. Bir yönetim kurulu üyesi en fazla üst üste iki olağan dönem için aday olup 

seçilebilir. Federasyon yönetim kurulu üyeleri liste halinde seçilirler. Federasyon Yönetim 

Kurulu üyeleri, üye tüzel kişilerin temsilcilerinden seçilir. Üye tüzel kişiler Yönetim 

Kurulunda yer alacak temsilcileri değiştirme yetkisine sahiptir.  

(2) Genel Başkan Genel Kurul kararıyla seçilir ve aynı tüzel kişi üye en fazla iki dönem üst 

üste başkanlık yapabilir. Federasyon Genel Kurulu çalışmalarının tamamlanmasından 

sonra, Genel Başkan, Federasyon Yönetim Kurulunun en geç altı ay içerisinde toplanmasını 

sağlar. Genel Sekreterlik Türkiye Yeşilay Cemiyeti uhdesinde yürütülür.  

(3) İstifa ya da herhangi bir nedenle boşalan Federasyon Yönetim Kurulu üyeliklerinin 

yerine, ilk sırada olan yedek üye Genel Sekreter tarafından göreve çağrılır. İlgili tüzel 

kişilerin temsilcileri ilk genel kurula kadar asıl üyelik hak ve sıfatlarını korurlar. Yönetim 

Kurulunda yapılan değişiklikler bir ay içerisinde yetkili mercilere bildirilir. 

(4) Federasyon Yönetim Kurulu, 6 ayda en az bir defa Genel Başkanın veya Genel 

Sekreterin başkanlığında toplanır. 

(6) Federasyon Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılan üyelerin 

salt çoğunluğuyla karar alır. 

(7) Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri üstlendikleri görevlerin sorumluluğunu taşır. 

(8) Federasyon Yönetim Kurulunun iş ve işlemleri Genel Sekreterlikçe yürütülür. 

Federasyon Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri 

Madde 17- 

(1) Federasyon Yönetim Kurulu; federasyonun Genel Kuruluna karşı sorumlu organıdır. Bu 

sıfatla, federasyonun amaç ve yönetimine ilişkin bütün işlemlerinin, usulüne uygun olarak 

yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar, ilgili kanunlar, Genel Kurul kararları, Tüzük 

ile uygulama esaslarına uygun olarak düzenlenip yürütülmesini ve gözetimini sağlar. 

(2) Federasyonun amacına uygun her türlü çalışmayı planlar, hazırlar ve Genel Kurul 

kararlarının federasyonun amaç ve hedeflerine yönelik hizmet ve faaliyetler için ulusal ve 

uluslararası kaynak sağlayıcı faaliyetleri yürütür. 
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(3) Federasyonun manevi varlığı ve gücüne halel getirmeye yönelik girişimlerde bulunan 

üyelerin üyelikten çıkarılması için tüzükte belirlenen görevleri icra eder. 

(4) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır ve gündemi 

belirler. 

(5) Gerekli gördüğü takdirde çalışma konularında yardımcı olmak üzere plan ve stratejiler 

doğrultusunda geçici ya da sürekli olarak federasyon çalışanlarından ya da dışarıdan 

gönüllü kişilerden komisyonlar oluşturabilir. 

(6) Onursal üyelikler verir.  

(7) Federasyon genel bütçesini inceler ve Tüzükle Federasyon Genel Kurulundan aldığı 

yetkiye dayanarak yılın son toplantısında bütçeyi ve bütçe uygulama esaslarını onaylar. 

(8) Federasyon faaliyetlerinin icrasına ilişkin usul ve esasları ortaya koyan Yönetmelikleri 

hazırlar. 

(9) Federasyon Genel Kurulundan aldığı yetki ile federasyonun amaç ve politikalarına 

uygun olarak, taşınmaz malları üzerindeki her türlü nihai tasarruflarda bulunur.  

(10) Tüm federasyon teşkilatının ve hizmet birimlerinin çalışmalarını inceler, denetler, 

iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri alır ve gerekli gördüğünde soruşturma açar. 

(11) Kanundaki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla amacına uygun işletmeler, eğitim 

ve öğretim kurumları kurulmasına, iştiraklere girilmesine, sağlık merkezleri, rehabilitasyon 

merkezleri ve kendi amacına uygun sosyal ve gelir getirici tesisleri açılmasına karar verir.  

(12) Federasyonun geçmiş mali yıl çalışma raporu, bilanço ve kesin hesaplarını ve 

gerektiğinde tüzükle ilgili değişiklik önerilerini inceler, gerekli değerlendirme ve 

düzenlemeyi yaparak Federasyon Genel Kuruluna sunar. 

(13) Gerekli görülen hallerde yurtiçinde yurtdışında temsilcilik açılması kararını alır, yeni 

ülke Yeşilay’larının kurulmasını yeni üyeliklerin kabul edilmesine karar verir.  

(14) Demirbaş satın almak, mevcut demirbaşları satmak veya demirbaştan düşürmek. 

(15) Üye konfederasyona temsilci görevlendirmek, yurt dışı gezilere katılacakları tespit 

etmek. 

(17) Personel çalıştırmak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini tespit etmek. 

Federasyon Denetleme Kurulunun Oluşması 

Madde 18- 

(1) Federasyon denetleme kurulu; genel kurula katılan delegeler arasından seçilen üç asıl 

üyeden oluşur. Denetleme kurulu için ayrıca üç yedek üye seçilir.  

(2) Denetleme kurulu, seçilmelerini müteakip üç ay içinde yapacakları ilk toplantıda asıl 

üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerek göreve başlar.  

(3) Denetleme kurulu asıl üyelerinin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde, yerleri birinci 

yedek üyeden başlamak suretiyle doldurulur. 

 

Denetleme Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

Madde 19- 
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(1) Denetleme kurulu, en az iki yılda bir toplanıp federasyonun çalışmalarını denetler. 

Kurul daha kısa sürelerde de denetleme yapma yetkisine sahiptir. 

(2) Federasyon Denetim Kurulu, denetimlerini Federasyon veya ilgili ülkelerdeki üyelerin 

merkezlerinde yapar. Denetim amacıyla istenecek her türlü yazı, dosya, defter ve belgeler 

ile kıymetli evrakın, görevlilerce Federasyon Denetim Kurulu üyelerine gösterilmesi veya 

verilmesi zorunludur. 

(3) Federasyonun, 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 denetler ve 

denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve yıllık raporlarını toplandığında 

genel kurula sunar. 

(4) Denetim kurulu iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul 

gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret 

denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır. 

(5) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

(6) Genel kurul kararları ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden üyeler 

hakkında rapor hazırlar. 

Genel Sekreterliğin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

Madde 20- 

(1)Federasyonun Genel Sekreterliği Türkiye Yeşilay Cemiyeti uhdesinde yürütülür. Türkiye 

Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Türk Yeşilay’ını temsilen Federasyonun Genel 

Sekreterliğini yürütür.  

(2) Federasyonun Genel Sekreteri Federasyon Başkanına ve Yönetim Kuruluna karşı 

sorumludur. 

(3)Federasyonun Genel Sekreterliği İstanbul’da Türkiye Yeşilay Cemiyetinin belirleyeceği 

merkezde yürütülür. 

(4)Genel Sekreter yönetim kurulu toplantılarının ve diğer kurulların toplantılarının icra 

edilmesini, karar ve süreçlerinin takibinin yapılmasını sağlar. Federasyon çalışmalarının 

kolaylıkla yürütülebilmesi için her tür imkan ve koşulların oluşturulması için çalışır.  

(5)Genel Sekreter Federasyonun tüm yazışma ve resmi dokümanlarının hazırlanmasını ve 

işleyişini takip eder. 

(6)Genel Sekreter Federasyona yeni üye olacak aday ülkeleri belirler ve Yönetim Kurulu 

onayına sunar. Aynı şekilde üyelikten çıkartılma işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır.  

 

İKİNCİ KISIM 

Mali Konular 

Gelirler, Kasa Mevcudu, Üyelik Ödentisi, Bütçe, Giderler, Yardımlaşma, Borçlanma 

 

Gelirler 

Madde 21- 
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Federasyonun gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur: 

(1)  Üyelerden alınacak bağışlar 

(2) Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile marka ve haklarının işletilmesinden ya da 

kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerlerin gelirleri. 

(3) Her türlü yayın satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, 

konferans, sempozyum, panel, proje, seminer, eğitim, sosyal etkinlikler, ayrıca benzeri 

düzenlemelerden elde edilen gelirler. 

(4) Gerekli görülecek yerlerde sabit ya da dolaştırılabilecek bağış kutuları ya da 

servislerinden elde edilecek gelirler. 

(5) Hükümet, vakıflar, özel idare ve belediyelerle köy bütçelerinden ve diğer kurumlardan 

yapılacak bağış ve yardımlar. 

(6) Diğer bağış, vasiyet ve yardımlar. 

(7) Federasyonun sahibi bulunduğu işletmelerinin gelirleri. 

(8) Hükümet, özel idare ve belediyelerle diğer resmi ve özel kuruluşlarca kanunlara ve 

teamüllere göre federasyona tahsis edilmiş gelirler. 

(9) Federasyonun amaç ve faaliyetlerine katkı sağlayacak işletmeler ile kurulacak 

ortaklıklar, şirketler, eğitim kurumları, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler. 

(10) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler. 

(11)Dış kaynaklı yardımlar ve bağışlar. 

(12) Ayni ve nakdi bağışlar. 

(13) Diğer gelirler. 

(14) Üye kuruluşların gelir getirici çalışmalar kapsamında uluslararası teşkilatlara 

yapacakları hibe başvuruları Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir.   

Kasa Mevcudu 

Madde 22- 

(1)Federasyonun kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak 

yönetim kurulunca belirlenir. 

Bütçe  

Madde 23- 

(1) Bütçe, yönetim kurulunca hazırlanarak genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini 

alır. Bütçe, üç yıllık dönem için ve her yıl ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. Hesap 

dönemi takvim yılıdır.  

(2) Bütçede; 

(2.1.) Gelirler ve kaynakları, 

(2.2.) Giderler ve sarf yerleri, 

(2.3.) Her kademedeki yöneticilere ve görevlilere verilecek ücretler, sosyal y

 ardımlar, yolluk, gündelik ve diğer ödenekler, 

(2.4.) Çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar, 
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(2.5.) Para, menkul kıymetler ve mal varlıkları (demirbaş ve taşınmaz olarak), 

ayrı ayrı belirtilir. 

Giderler 

Madde 24- 

(1)Federasyonun yapacağı çalışmaların ve bütçesinde gösterdiği harcamaların giderleri 

yönetim kurulu kararı ile oluşturulacak yönetmelik doğrultusunda karşılanır. 

Gelir-Gider İşlemleri 

Madde 25- 

(1)Doğrudan tahsil edilen federasyon gelirleri; alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım 

ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alındı 

belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin adı, soyadı ve TC Kimlik numarası ile gelirin çeşidi ve 

tutarı yazılır. Banka şubelerine yapılan bağışlarda banka dekontu alınır ve daha sonra bağış 

makbuzu kesilerek mali kaydı yapılır. 

(2)Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, kasa fişi ve gider makbuzu düzenlenir. 

Yurtdışında, belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve 

ödemeyi alan tarafından imzalanır. Harcama belgesinin formatı ilgili uygulama esasları ile 

belirlenir. 

(3)Alındı belgeleri ile fatura, kasa fişi ve gider makbuzu ve harcama belgelerinin saklanma 

süresi, özel kanunlarda gösterilen süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 

Yardımlaşma 

Madde 26- 

(1) Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere; 

konfederasyonlardan, federasyonlardan, derneklerden, mesleki kuruluşlardan maddi 

yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 

(2) Ayrıca, birinci paragraftaki kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ile görev 

alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.  

Borçlanma 

Madde 27- 

(1)Federasyon amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirebilmek için Yönetim Kurulu kararı 

ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği 

gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile 

karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte 

yapılamaz. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Ve Son Hükümler 

İç Denetim, Tüzük Değişikliği, Borçlanma Usulleri, Defter Ve Kayıtlar, Tasfiye Hali, 

Federasyon Kurucuları, Geçici Maddeler 

 

İç Denetim 
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Madde 28- 

(1) Federasyonun;  

(1.1.) Tüzükte belirtilen amaçlara uygun faaliyet gösterip göstermediği, 

(1.2.) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığı, 

hususları genel kurulun, yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun denetimine açıktır.  

(2) Ayrıca, federasyonun idari ve mali faaliyetleri bağımsız denetim kuruluşlarınca da 

denetlenebilir.  

(3) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon 

yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve 

eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Tüzük Değişikliği 

Madde 29- 

(1) Tüzük, Federasyon Genel Kurulu’nca değiştirilir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul 

gündemine konulmak ve değişiklik önerileri genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı olarak 

üyelere bildirilmek şartıyla tüzük değiştirilebilir.  

(2) Federasyon yönetim kurulu veya delegelerin 1/5’i tarafından hazırlanan değişiklik 

teklifi, gerekçesi ile birlikte genel kurula sunulur. Teklife ilaveler ve çıkartmalar yapılabilir. 

Ancak, tüzük değişikliği için genel kurulda toplantı yeter sayısı aranır ve genel kurula katılan 

delegelerinin 2/3’ünün oyu gereklidir. 

Defter Ve Kayıtlar 

Madde 30- 

(1)Federasyon, 31.3.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler 

Yönetmeliğinde belirtilen defterler, bu Yönetmelik hükmüne göre tutulur. Yönetim 

kurullarının uygun görmesi halinde ihtiyaç duyulan diğer defterler de tutulabilir. 

Tasfiye Hali 

Madde 31- 

(1) Federasyonun feshine Federasyon Genel Kurulu karar verir.  

(2) Federasyon Genel Kurulunda federasyonun fesih konusunun görüşülebilmesi için 

Federasyon Genel Kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 

çoğunluğu aranır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının 

ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan 

üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

(3) 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. 

 


