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BİRİNCİ BÖLÜM 

Derneğin Adı, Merkezi ve Amacı 
 
 

MADDE 1: ADI VE MERKEZİ 

 

Derneğin adı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’dir. Derneğin kısa adı ÖSGD’dir. Özel 

Sektör Gönüllüleri Derneği’nin Genel Merkezi İstanbul’dadır.  

 

 

MADDE 2:  KURULUŞ AMACI 

 

Dernek, şirketlerin insan kaynağının yetkinlik ve potansiyelinin gönüllülük yoluyla 

toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

 

Derneğin çalışmaları İstanbul ve bütün yurdu kapsar. Her ne sebeple olursa olsun 

Türkiye’de Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ya da ÖSGD adı ve unvanı kullanılmak 

suretiyle başka bir dernek kurulamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Derneğin Hedef, Görev ve Faaliyetleri 

 

MADDE 3: DERNEĞİN HEDEFLERİ 

3.1 Üye şirketlerin çalışanlarının toplumsal sorunlar hakkında farkındalığını 

artırmak ve gönüllülüğün benimsenmesi yönünde çaba göstermek. 

3.2 Çalışan yetkinliklerini geliştiren, iş/özel hayat dengesine katkı sağlayan proje ve  

iş birlikleri geliştirmek. 

3.3 Kamu ile iş birlikleri yaratarak, gönüllülük programları ve projeleri 

gerçekleştirmek ve bu alandaki verimliliğe katkı sağlayan bir iş ortağı olmak. 

 
3.4 Derneğin amacını  gerçekleştirmek için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
kamu kurumları ile iş birliği yapmak. 
 

MADDE 4: DERNEĞİN GÖREV VE FAALİYETLERİ 

 

4.1 Dernek, hedef ve amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütür: 
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4.1.1 Eğitim programları hazırlamak, danışmanlık vermek, araştırmalar 

yapmak, konferans, panel, eğitim, ödül töreni gibi organizasyonlar 

düzenlemek. 

 

4.1.2 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, 

doküman, basılı yayınları hazırlamak, bilgi verici broşür, bülten, dergi, kitapçık, 

kitap çalışmaları yapmak, televizyon programları hazırlamak ve/veya ilgili 

programlarda yer almak ve web sitesi oluşturmak. 

 

4.1.3 Gelir getirmek amacıyla yapılan girişimler; yarışmalar, ödüller, 

yemekler, konserler, televizyon programları, koşu, yürüyüş, bisiklet turnuvaları 

ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.  

 

4.1.4 Yurt içinden ve yurt dışından her türlü bağış kabul etmek, 

 

4.1.5 Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin 

etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

 

4.1.6 Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın 

almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak 

tesis etmek, 

 

4.1.7 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara 

üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak  

 

4.1.8 Gerekli görülen lokasyonlarda temsilcilikler açmak, 

 

4.1.9 Dernek, ilgili kanunlar çerçevesinde, amaçları ile ilintili alanlarda, vakıf, 

sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek 

üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilir veya mevcut 

platformlara üye olabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üyelik 

MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA 

5.1 Medeni Kanunun ve ilgili mevzuatın gereklerine uygun olan, ve işbu Tüzük’te yer 

alan şartlara haiz her gerçek ve/veya tüzel kişi derneğe üye olabilir. Yabancıların 

derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, 

Türkiye’de oturma izni hakkına da sahip olması gerekir. 

 

5.2 Derneğe üye olacak tüzel ve gerçek kişiler, Dernek amaç ve hedeflerini 

benimsediğini, ayrıca yıllık üyelik aidatını yükümlendiğini yazılı olarak bildirir. Dernek 
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Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları üyeliğe kabul veya istediğin reddi 

şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine 30 gün içinde yazılı olarak 

duyurur. 

 

5.3 Üyeliğe kabul edilenlerin üyelikleri, giriş aidatının ve yıllık aidatın tamamı peşin 

olarak ödeninceye kadar gerçekleşmez. 

 

5.4 ÖSGD üyesi iken 2 yıldan uzun süre dernek aidatını ödemeyen ve dernek 

üyeliğinin devam etmesini isteyen kişilerin/kurumların, geriye dönük son 2 yıllık borcu 

gecikme faizsiz tahsil edilmesi kararı Yönetim Kurulu’nun takdirindedir. Bu haktan her 

üye bir kez faydalanabilir. 

 

5.5 Asıl üye sıfatını kazananlar bu tarihten sonra yapılacak ilk Genel Kurul’a 

katılabilirler. 

 

MADDE 6: ÜYELİK TÜRLERİ 

 

6.1 Asıl Üye 

Madde 5 uyarınca üyelik sıfatını kazananlar Derneğin asıl üyesi olarak kabul edilirler.  

Asıl üyeler Dernek içinde ve birbirleri karşısında eşit haklara sahiptirler. 2 tür asıl 

üyelik bulunmaktadır. 

 

6.1.1 Kurumsal Asıl Üye 

Türkiye’de kurulu, en az iki yıldır faaliyette bulunan ve işbu Tüzük’te belirtilen 

amaçların gerçekleşmesini ilke edinen özel şirket, kurum / kuruluşlar, Kurumsal 

Asıl Üye olabilirler. Kurumsal Asıl Üyeleri, kurumun genel müdürü veya 

görevlendireceği 1 kurum çalışanı temsil eder. Temsil yetkisi bulunan çalışanın 

ilgili kurum ile ilişiğinin kesilmesi durumunda, kurum tarafından yeni temsilci 

atanır ve derneğe değişiklik en geç 1 ay içerisinde bildirilir. Kurumsal Asıl Üyeler 

Genel Kurul’da 1 oy hakkına sahiptir. Aynı kurumdan temsilci dışında üye olmak 

isteyen bireyler oy hakkı olmaksızın gönüllük esası ile dernekte çalışabilirler. 

 

6.1.2 Bireysel Asıl Üye 

Türkiye’de kurulu, en az iki yıldır faaliyette bulunan özel şirket, kurum veya 

kuruluşlarında en az iki yıl iş tecrübesi olan herkes derneğe üyelik için 

başvurabilir. Bireysel Asıl Üyeler Genel Kurul’da 1 oy hakkına sahiptir. 

 

6.2 Onursal Üye 

Derneğe gönüllü olarak hizmet eden ve/veya zamanla sınırlı olmayarak derneğe 

maddi ve manevi menfaat sağlayan, bağışta bulunan ve Genel Kurul kararı ile 

onursal üye unvanı verilen gerçek kişilerdir. Genel Kurul’da oy kullanamazlar. 

 



5 

 

MADDE 7: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

 
7.1 Üyelikten Çıkma: Üye, dilediği takdirde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapacağı 

üyelikten çıkma başvurusu ile üyeliğine son verebilir ancak mevcut aidat borcu 

silinmez. Üyelikten çıkma talebi, ilk Yönetim Kurulu toplantısında karar defterine 

yazılır.  

 

7.2 Üyelikten Çıkarılma: Üyelerden; derneklere üye olma hakkını kaybedenler, 

dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, dernek yetkili organlarınca verilen görevleri 

yerine getirmeyenler, kararlara uymayanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten 

çıkarılabilirler.  

Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatlarını vade tarihinden 2 (iki) ay içinde ödemeyenler, 

Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Çıkarılma Kararı’na gerekçe olan 

borç, çıkarılma kararına rağmen tahsil edilir. Üyelik aidatlarını işbu tüzükte belirtilen 

vadelerde ödemeyenler, Derneğin üyelerine sağladığı imkânlardan çıkarılma kararı 

olmasa dahi yararlanamazlar.  

Üyelikten çıkarılanlar, üyeliğe geri dönmek istedikleri takdirde tüzüğün 5.4 maddesini 

bir kereye mahsus kullanarak yeniden üye olabilirler.  

Üyeliği sona erenler, derneğe ait mal varlığından hak iddia edemezler. 

 

MADDE 8: ÜYELİK AİDATI 

8.1 Bireysel Asıl ve Kurumsal Asıl Üyeleri için, yıllık üyelik aidat bedeli, yıllık bütçe 

rakamlarına göre, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve derneğin resmi internet 

sitesinde yayınlanır. 

8.2 Derneğe ilk üyelikte 1 Ağustos’tan sonra başvuranlar üyelik aidatını yarım 

öderler.  

8.3 Mevcut üyeler, yıllık üyelik aidatlarını, yılın ilk 3 ayı içinde öderler. Üyeler Genel 

Kurulun yapılacağı tarihe kadar geçmiş yıl borcu dâhil mevcut yılın aidatını ödemekle 

yükümlüdür. Aidat bakiyesi olan asıl üyeler genel kurulda oy kullanamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hükümler 

MADDE 9: GELİR KAYNAKLARI 

9.1 Derneğin gelir kaynaklarının başlıcaları şunlardır: 

 

9.1.1 Üyelik aidatları  

9.1.2 Mal veya para şeklinde yapılan her türlü bağışlar 

9.1.3 Yardım Toplam Kanunu esasları kapsamında yürütülen yardım toplama 

faaliyetler sonucu elde edilen gelirler 
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9.1.4 Tiyatro, konser, yarışma, balo, gezinti ve konferans gelirleri ile benzeri 

organizasyonlardan elde edilen gelirler 

9.1.5 Taşınır ve taşınmaz malların satış, kira ve finansal gelirleri 

9.1.6 Derneğin, nakit, menkul kıymet ve diğer malvarlığından elde edilen 

gelirler ve faizler 

9.1.7 İktisadi işletme kurarak basılı yayın, dergi, gazete, CD Rom, radyo ve 

TV programları ile internet vs. hizmetlerden sağlanan gelirler 

 
9.2  Derneğin hesapları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bankalarda tutulur. 
 

9.3 Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçların 

karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya 

çıkarılan üye, üye olduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler 

ödenti vermek zorunda değildirler. 

 

MADDE 10: BÜTÇE 

Derneğin mali yılı takvim yılıdır. Derneğin bir yıl içindeki gelir ve giderleri hazırlanan 

bir bütçe ile düzenlenir. 

MADDE 11: ALINDI VE HARCAMA BELGELERİ 

  

Derneğin gelirleri banka hesabına yatırılarak veya alındı belgesi düzenlenerek 

toplanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Derneğin Organları ve Faaliyetleri 

 

MADDE 12: DERNEĞİN ORGANLARI 

 

  Derneğin Organları şunlardır; 

1. Genel Kurul, 

2. Yönetim Kurulu, 

3. Denetleme Kurulu 

MADDE 13: GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTILARI 

 

Dernek Genel Kurulu asıl üyelerden oluşur. 
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13.1 Olağan Genel Kurul 

 

Olağan Genel Kurul, iki yılda bir Nisan ayı içinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen mekanda toplanır. Yönetim Kurulu Dernek 

Tüzüğü’nün 8.3 maddesine 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 eposta ile gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda 

çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi 

gün, yer ve saatte yapılacağı da aynı duyuruda belirtilir.  İlk toplantı günü ile ikinci 

toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az  60 günden fazla olamaz. 

 

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, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

13.2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  

 

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli 

gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine yönetim 

kurulunca toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, 

üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya 

çağırmakla görevlendirilir. 

 

MADDE 14: TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 

  

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları 

hizasına imzalarını koyarak toplantıya katılırlar. Derneğe aidat borcu olanlar Genel 

Kurul toplantısına katılamazlar. 

  

14.1 Toplantı Yeter Sayısı 

 

Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının 

katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 

çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve 

denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.  
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Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, 

Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri 

tarafından açılır.  

 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter 

seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Toplantı tutanağı sekreter 

tarafından düzenlenip, Genel Kurul Başkanlık Heyeti’nce imzalanarak toplantı 

sonunda Yönetim Kurulu’na verilir.  

 

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki 

işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. 

 

MADDE 15: KARAR YETER SAYISI 

 

Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Genel Kurul’da kararlar hazır bulunan 

üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır. 

 

MADDE 16: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

  

Genel Kurul, Tüzük hükümlerini değiştirebilir. Olağan veya olağanüstü toplantı 

gündemine konulmak ve değişiklik önerileri, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 

önceden üyelere bildirilmek koşuluyla Tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişiklik kararı 

verilebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip dernek üyelerinden en az 

2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması 

halinde, üyeler işbu tüzüğün 14.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Bu durumda 

tüzük değişikliğine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün 

çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

 

MADDE 17: GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR 

  

Olağan Genel Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan konular görüşülür. 

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda biri tarafından görüşülmek 

istenen konuların gündeme konulması da zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul 

sadece önceden ilan edilen gündemi görüşür, gündeme herhangi bir konu ilave 

edilemez 

 

MADDE 18: GENEL KURULUN YETKİLERİ 

  

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
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a. Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 

b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

c. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi,  

d. Yönetim Kurulu’nun ibrası, 

e. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da 

değiştirilerek onaylanması, 

f. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut 

taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki 

verilmesi, 

g. Derneğin feshi ve mal varlığının devri. 

h. Üyelik giriş ödentisi ve aidatlarının belirlenmesi konusunda Yönetim 

Kurulu’na yetki verilmesi, 

Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin 

yerine getirilmesi 

 

MADDE 19: YÖNETİM KURULU VE İŞLEYİŞİ 

 

Yönetim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından ve üyeler 

arasından, iki yıl süre için gizli oyla seçilir.  

 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı 

yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.   

 

19.1 Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması 

Yönetim Kurulunda boşalma olursa, boşalan üyelik, yedek üye ile tamamlanır. Yedek 

üye, asıl üyenin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar 

sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı 

düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından bir ay 

içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin 

başvurusu üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından seçeceği 

üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.  

 

MADDE 20: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

Yönetim Kurulu'nun görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Derneğin amacını ve bu amaç çerçevesindeki dilekleri gerçekleştirmek,  

2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az iki kişiye yetki 

vermek,  

3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 

bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,  
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4. Derneğe giriş ödentisi ile yıllık üye ödenti tutarlarının belirlenmesi, 
5. Derneğin faaliyerlerine karar vererek, bu faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için 

gerekli planlamaları, düzenlemeleri yapmak. 
 

 

MADDE 21:  DENETLEME KURULU  

Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından 2 yıl süre 

için gizli oyla seçilir.  

 

MADDE 22: DENETLEME KURULU’NUN GÖREVLERİ 

 

Denetleme Kurulu, Derneğin gelir ve gider defterlerini, makbuz ve ispatlayıcı evrak 

dosyalarını dilediği zaman inceler ve yapılan giderlerin Yönetim Kurulu kararlarına 

dayanıp dayanmadığını araştırarak vardığı sonuçları bir Rapor ile Yönetim Kuruluna 

ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü 

toplantıya çağırır.  

 

MADDE 23: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ  

 

Denetleme Kurulu, yıllık olarak toplanarak Derneğin defter, hesap ve işlemlerinin 

usulüne uygunluğunu, Yönetim Kurulu Kararları’nın Genel Kurul Kararlarına ve 

mevzuata uygun olup olmadığını inceler, denetler. Vardığı sonuçları en geç altı ayda 

bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kural'a sunar. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Dernek Tarafından Tutulacak Defterler 

 

MADDE 24: Dernek, aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdür. 

a. Üye Kayıt Defteri 

b. Karar Defteri 

c. Gelen ve Giden Evrak Defteri 

d. İşletme Hesabı Defteri 

e. Envanter Defteri 

f. Alındı Belgesi Kayıt Defteri 

 

Bütün defterlerin noter tasdikli olması gerekmektedir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

 

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 

 

MADDE 25: MAHKEME KARARI İLE FESİH  

 

Dernek; kuruluş amacını ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü  ve yönetim 

kurulunun tüzük gereğince  kurulmasına imkan kalmadığı veya işbu tüzüğün 15.inci 

maddesinde belirtilen toplantı yeter sayısının bulunmaması nedeni ile üst üste 2 

olağan  genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. 

Kendiliğinden dağılma hali, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki 

amirinin veya Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince 

tespit edilir. 

 

MADDE 26: GENEL KURUL KARARI İLE FESiH      

 

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar 

verebilmek için işbu tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkına sahip dernek 

üyelerinden en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 

çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler işbu tüzüğün 14.üncü maddesine göre 

ikinci toplantıya çağrılır. Bu durumda feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan 

üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.  

 

Derneğin feshi, beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülkiye 

amirine yazı ile bildirilir.  

 

MADDE 27: FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ 

Derneğin feshine karar verilmesi halinde bütün mal, para ve hakları İstanbul ilinde 

faaliyet gösteren Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’na (TÜSEV) devir ve teslim edilir. 
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SEKİNCİ BÖLÜM 

 

Dernek Kurucu Üyeleri 

 

MADDE 28: DERNEK KURUCU ÜYELERİ  

 

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve/veya sanatları, uyruk ve 

ikametgahları aşağıda gösterilmiştir. 

 

S. 
No Adı Soyadı Uyruğu Mesleği İkametgah Adresi 

1 AGAH UĞUR T.C Yönetici  

2 AHTER KUTADGU T.C Yönetici  

3 
ARZUM 
MELEKSOY T.C Yönetici  

4 AYŞE DİLEK SAKA T.C. Yönetici  

5 DİDEM ALTOP T.C Yönetici  

6 DİLEK SABANCI T.C Yönetici  

7 ERDAL YILDIRIM T.C Yönetici  

8 KORAY ARIKAN T.C Yönetici  

9 
LEVENT AVNİ 
ERSALMAN T.C Yönetici  

10 
NURİ M. 
ÇOLAKOĞLU T.C Yönetici  

11 VİVEK VIG Hindistan Yönetici  

12 YILMAZ ARGÜDEN T.C Yönetici  

13 ZEYNEP ULUER T.C Yönetici  

 

 


