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BAŞKANIMIZIN MESAJI

DEĞERLİ
GÖNÜL DOSTLARIMIZ,
YOL ARKADAŞLARIMIZ,

Dida KAYMAZ
Kansersiz Yaşam Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

Kurulduğumuz günden bugüne, yaptığımız her projenin sonucunu,

dokunduğumuz hayatları sizlerle paylaşmak birincil görevimiz oldu. 

Kansersiz Yaşam Derneği olarak, şeffaflık ilkesi gereği, hayata geçirdi-

ğimiz ve sürekliliğini sağladığımız, tüm projelerin etkilerini ve sonuç-

larını, 2020 yılı için bir kez daha, bu raporda bir araya getirdik...

 

Raporda göreceğiniz, yaptığımız projelerin, sürdürülebilir ve gerçeklere 

dayalı olduğunun kanıtı olarak paylaştığımız ‘Yaşayan Rakamlar’, derneği-

mizin 11 yıllık çalışmalarının sayısal detaylarını incelemeniz için 

hazırlandı. Yaşama gülümseyebilen insanları ifade eden bu rakamlarla, 

nicelik ve nitelik kavramlarının örtüştüğü değerlere nasıl ulaştığımızı 

ve sizlerin destekleriyle devam eden yaşam öykülerini, tüm açıklığı ile 

gözler önüne serdik.

Burada, sizlerin bizi ayakta tutan güvenini ve inancını taçlandırmak 

için, 2020 Amaca Yönelik Gider oranımızın %78 olduğunun ve bilanço, 

beyanname ile birlikte bağımsız denetimini kamuoyu ile ilk paylaşan 

derneklerden biri olduğumuzu paylaşabilmenin haklı gururunu yaşadığımızın 

da altını çizmek istiyorum.

 

Derneğimiz için maddi, manevi katkılarınıza, enerjinize, emeklerinize, 

zamanınıza, çabalarınıza ve güzel yüreklerinize minnettarım. Kansersiz 

Yaşam Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyor; sizleri sevgi 

ve saygı ile selamlıyorum.

İyi ki varız; iyi ki BİRiz; iyi ki BİZiz.



BİZİ
YAKINDAN
TANIYIN

DERNEĞİMİZİN
YAPISI 



BİZİ
YAKINDAN
TANIYIN



BİZ

YÖNETİM KURULUMUZ

DİDA
KAYMAZ
BAŞKAN

H.FIRAT
NAMLI

ASBAŞKAN

MELİS
ÖZER
GENEL

SEKRETER

ZEYNEP
YILMAZ
EŞBAŞKAN

DR. M.BEGÜM
KAYAR
SAYMAN

AHMET
KORALTÜRK
ASBAŞKAN

FERHAT
ER

ASBAŞKAN

ÖZDEN
BORA

ASBAŞKAN

PELİN
ERBİL

ASBAŞKAN

UFUK
ERGİN

ASBAŞKAN

BARAN
YALÇIN
ÜYE

DAMLA
ŞENBARK

ÜYE
MERT
ERDÖR
ÜYE

MİNE DENİZ
ŞİŞMAN
ASBAŞKAN

MUSTAFA
CECELİ
ÜYE

UMUR
SUNGURLU

ÜYE

GÜLENGÜL
SOYTÜRK
ASBAŞKAN

HANİFE
PINAR

BAHÇEKAPILI
ASBAŞKAN
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İDARİ ÇALIŞAN KADROSU

HUKUK DANIŞMANLARI
GÖNÜLLÜ

DIŞ KAYNAKLI PROJELER KOORDİNATÖRÜ 
GÖNÜLLÜ

HASTANE ÇALIŞANLARI

PETEK KIŞLALI

EBRU OKUR ELİF DURUKAN

GENEL MÜDÜR

BÜLENT ŞENOCAK
MUHASEBE

TAZE KAN
SOSYAL MEDYA

AV.ÖZCAN GÜNEŞ

ALPER ERDEM TURAN

ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

AV.SERDAR ÖKTEM

ZEHRAGÜL BALIK
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG 

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ POLİKLİNİK 

SEVDEGÜL ŞAHİN

ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK ONKOLOJİ VE HEMATOLOJİ YATAKLI SERVİS VE

KEMİK İLİĞİ TRANPLANTASYON BİRİMİ

EMİNE ALTAN AMANET
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BİLİM KOMİTESİ

ADI SOYADI UZMANLIĞI

KOMİTELER

PROF.DR. ATAKAN SEZER     MEME CERRAHİ
PROF. DR. ATİLLA TANYELİ     ÇOCUK ONKOLOJİ
PROF. DR. AVNİ BABACAN     ANESTEZİYOLOJİ, YOĞUN BAKIM VE ALGOLOJİ 
VET. DR. AYBEN SOYAL     VETERİNER HEKİM - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ÖĞR. GÖR DR. AYLİN GÜNEŞLİ    NÖRORADYOLOJİ 
DOÇ.DR. AYŞEGÜL KUŞKUCU     GENETİK HASTALIKLAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL YILDIRIM   HİSTOLOJİ - EMBRİYOLOJİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ BEGÜM KAYAR    TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
PROF.DR. BERRİN PEHLİVAN     RADYASYON ONKOLOJİSİ
OPR. DR. BUSE ÇAPKINOĞLU     PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ  
PROF. DR. BÜLENT ORHAN     TIBBİ ONKOLOJİ 
PROF. DR. CEM İYİ BOZKURT    JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ-MOLEKÜLER BİYOLOJİ
OPR. DR. CEM YILMAZ     MEME CERRAHİ
UZM. SOS. CİHAN ARDİLİ     SOSYOLOG 
UZM. DR. DEFNE ERASLAN ÖZTÜRK    PSİKİYATRİ 
PROF.DR. DENİZ ARSLAN     MEDİKAL ONKOLOJİ 
UZM. DR. DENİZ DALAYMAN     RADYOLOJİ 
PSG. DENİZ ERDEN      GENEL PSİKOLOJİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ DOĞAN VATANSEVER   JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ 
UZM. DR. EMİR ÇAPKINOĞLU     ONKOLOJİK CERRAHİ 
DYT. ERDEM TOPRAK      BESLENME VE DİYET
PROF.DR. ESRA KAYTAN SAĞLAM    RADYASYON ONKOLOJİSİ
PROF. DR. FATİH KÖKSAL     TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 
PROF.DR. FUNDA ÇORAPÇIOĞLU    ÇOCUK ONKOLOJİSİ
UZM. DR. FULYA TÜRKER      ENDOKRONOLOJİ 
UZM. DYT. GİZEM AKGÜL      BESLENME VE DİYETETİK 
UZM. FTZ. GİZEM TAŞ GEÇİT    FİZYOTERAPİST
PROF. DR. GÖRKEM YAMAN     TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 
PROF. DR. GÜLNAZ ÇULHA     TIBBİ PARAZİTOLOJİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ. HAMDULLAH SÖZEN    JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ 
DOÇ. DR. HAMİT YILDIZ     GENEL DAHİLİYE 
PROF. DR. HÜSEYİN ABALI      TIBBİ ONKOLOJİ  
OPR. DR. KORKUT NAZMİ KASAPBAŞI    ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 
PSG. LEYLA EKEMEN       GENEL PSİKOLOJİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GÖL    TIBBİ FİZYOLOJİ 
MERVE YILDIRIM      YÜKSEK GEN MÜHENDİSİ
PROF. DR. MUTLU DEMİRAY      TIBBİ ONKOLOJİ  
PROF. DR. MÜNİR KINAY      RADYASYON ONKOLOJİSİ 
DOÇ. DR. NEBİ SERKAN DEMİRCİ    MEDİKAL ONKOLOJİ 
PROF. DR. NURİ TENEKECİ      RADYODİAGNOSTİK 
UZM. DYT. ORÇUN KÜRÜM     BESLENME VE DİYET
DOÇ.DR. ÖMER FATİH KIZILCAN    ÇOCUK CERRAHİSİ 
DYT. ÖZGE BEZİRCİ DİKİCİ     BESLENME VE DİYET 
PROF. DR. ÖZGÜR ÖZTÜRK      PSİKİYATRİ 
DT. ÖZLEM ÖZCAN       DİŞ HEKİMİ 
UZM PSG. DR PELİN ERBİL      PSİKOONKOLOG 
UZM. PED. PINAR KAMAY      PEDAGOG 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SAFİYE KOÇULU    ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 
DOÇ. DR. SEDA ÖZTURAN      PERİODONTOLOJİ
PROF. DR. SEDAT ÖZKAN      PSİKİYATRİ 
UZM. DR. SEMA DOĞAN VURAL     ÇOCUK ONKOLOJİ 
PROF. DR. SIDIKA KURUL       PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ 
PROF.DR. ŞÜKRÜ DİLEGE     GÖĞÜS CERRAHİSİ
UZM.DYT. TUĞÇE AYTULU     BESLENME VE DİYET
DOÇ. DR. VOLKAN KARA       GÖĞÜS CERRAHİSİ
PROF.DR. YEŞİM ERALP     TIBBİ ONKOLOJİ
UZM. PSG. ZEHRAGÜL BALIK     AİLE PSİKOLOJİSİ
DOÇ. DR. ZEYNEP YILDIZ YILDIRMAK    ÇOCUK HEMATOLOJİ
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ABAKAY AYDIN
BETÜL BAYRAKTAR
BİLGE KORKMAZ
BUSE BERFU ALTUN
ECEM UNCU
ERDEM MURAT TOPRAK
GÜLÇİN MUTLU
KÜBRA KARATAŞ
LAVİN HAZAL ATAY
MERVE YILDIRIM

METİN ÇOLAK
MUSTAFA TAŞSEVER
ÖZGE DEMİRTEL
ÖZLEM KARAMAN
PINAR YAZGAN
SENA BOZKUŞ
SENEM GÖZDE ULUDAĞ
SEVDE ŞAHİN
SUAT SUALP GÜLFİDAN
HİRA GÜNGÖR

GENÇLİK KOMİTESİ

SPORTİF KOMİTE

AHMET DALKIRAN
AYBERK BAYKAL
BANU ÖZKAN TOZLUYURT
BETÜL DOĞAN
BURKAY GÜNAY
CEREN ATEŞ
CEYLAN OLCAYTO ALPAY
DEFNE ARLIEL
ELHAN GÜNAY
ELİF NAZ HAVSA
ERHAN ERTÜRK
FURKAN DÜZ
HAKAN ÇELEN

LEVENT AVAT
MESUT AKSU
NUR AYTEKİN
OZAN YELALDI
ÖZGE UZAR
SARP SÜMER
SELNUR TEKE
SELİN SÖĞÜTLÜGİL
SONAT DOĞAN
ŞAHİN ÜNAL
YALÇIN FİDANCI
YİĞİT SAYILIGİL
ZUHAL SALTABAŞ
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MİSYONUMUZ, sağlıklı ya da kanser hastası olan 

herkese, sağlığın seçilebilecek bir yaşam 

standardı olduğunu anlatmak ve bu hastalıkla 

tanışmamaları için, Türkiye’nin her yerinde, 

7’den 70’e farkındalık sağlamaktır. 

VİZYONUMUZ, sağlık için çıktığımız yolculuğu-

muzda, şeffaflık ile güvenilirliği, amatör ruh 

ile hizmet odaklılığı, sürdürebilirlik ile 

toplumsal bilinci ve yaşam kalitesini yüksel-

ten projeleri, araştırmacılık ile değişimi, 

bağışçı haklarına saygı ile iletişimi odak 

noktasına koyan, öncü ve örnek bir sivil 

toplum kuruluşu olarak, toplumsal iyileşmeyi 

sağlayabilmektir.

 

Ülkemizi sağlıklı bir gelecekte buluşturacak 

“Kansersiz Bir Yaşam” idealimizin ışığında, 

“Kansersiz Yaşam Ailesi” olarak her gün daha 

da çoğalarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

VİZYON MİSYON 

SAĞLIK BİR SEÇİM…
KANSERSİZ
YAŞAM MÜMKÜN.
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Kansersiz Yaşam Derneği olarak, daima yardım toplama 

izinleri ile projelerimizi gerçekleştirmekteyiz. T.C. 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 

tarafından atanan denetmenler tarafından hesaplarımız 

düzenli olarak denetlenmektedir.

2020

Bağımsız Denetim alarak, şeffaflık ilkesi gereği denetim 

sonuçlarını ve bilançolarını kamuoyu ile paylaşmaktayız. 

Dileyenler daima web sitemiz üzerinden denetim rapor-

larımıza ulaşabiliyor, kaynaklarımızı nasıl 

kullandığımızı şeffaf olarak görebiliyor. 

ŞEFFAFLIK
İLKEMİZ
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2018

2019

ŞEFFAFLIK
İLKEMİZ
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2016

2017
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2014

2015
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NELER
YAPI-
YORUZ?



Kaynak yaratma amaçlı yardım kampanyaları ve kanser hastalarının değişen koşullarda 

ortaya çıkan hayati ihtiyaçları konusunda biz de yöntemlerimizi bu koşullara göre 

değiştirerek faaliyet gösteriyoruz. Pandemi şartlarında ortaya çıkan sosyal mesafe 

zorunluluğunda da etkinliklerimizi yeni normalimize göre adapte ettik,

faaliyetlerimize hız kesmeden devam ettik. 

ŞARTLAR DEĞİŞSSE DE KANSERLE MÜCADELEDEKİ AZMİMİZ DEĞİŞMEZ. NELER
YAPI-
YORUZ?



96.200 Kanser hastası sahibi

ailelere yönelik,

Yaşam Desteği Aile Yardımı

kampanyası çerçevesinde,

aileye

aileye yıllık

maddi yardım yapıldı.

405

27

500 TL

6000TL

1 2

Cerrahi Maske

Kumaş Maske
2200

Koruyucu Gözlük

Çocuk Maskesi

teslimatı yapıldı.

9160
2000

N95 Maske
5475
Yüz Siperliği
4000

250 ml Dezenfektant
2500adet

250 ml Sabun
2500adet

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ
FAALİYETLERİMİZ 
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Hijyen Koruma Paketi

ve ihtiyaç doğrultusunda 

tablet

oyuncak

bisiklet

aileye gıda kolisi

hazırlanarak, ailelere

ulaştırıldı.

kanser hastası çocuğa

ve ailelerine

bayramlık kıyafet ve

ayakkabı dağıtımı

yapıldı.

3 4

500adet

12 adet

227adet

30 adet

429

585

2020 yılında, baş gösteren salgının yarattığı riskler nedeniyle kamu 

hastanelerindeki sağlık çalışanlarına ve kanser hastalarının ailelerine 

yönelik, koruma amaçlı bireysel yardım çalışmalarına ağırlık verdik ve 

bu çalışmalarımızı halen devam ettiriyoruz. 

YAŞAYAN RAKAMLAR
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YARDIM
KAMPANYA-
LARIMIZ 



Bizlere ne mutlu ki 11 yılda, sağlıklı, kanser hastası ya da kanser hastası yakını,

2 milyondan fazla kişinin hayatına dokunmayı başardık.

Tüm yardım faaliyetlerimizi, bizlere kaynak sağlayan etkinlik ve projelerle derneğimiz 

destekçilerinin bağışları sayesinde hayata geçirdik. Bağışçı Hakları Beyannamesi’ne 

imza atmış bir dernek olarak, tüm destekçilerimize bağışlarının gerçek karşılığı olan 

yardımların içeriğini sunmakla yükümlü olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.

YARDIM KAMPANYALARIMIZLA 2 MİLYON KİŞİNİN KALBİNE DOKUNDUK, YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK.

YARDIM
KAMPANYA-
LARIMIZ 



AİLE
YARDIMI

YAŞAM DESTEĞİ

PANDEMİNİN ZOR ŞARTLARINDA
KANSER HASTASINA SAHİP AİLELERİN

BİRAZ OLSUN NEFES ALMASINI 
SAĞLIYORUZ. 

Kansersiz Yaşam Derneği olarak,

İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 17.12.2019 

tarihli ve 87285697-477.01.05.01- E.131347 sayılı Yardım Toplama ( 34-170/177) 

Konu başlığı altında alınan ve 22.01.2021 tarih E – 87385697-471.03.01-6610 sayılı 

olur ile uzatma kararı onaylanan BİRLİKTE İYİLEŞELİM “Yaşam Desteği- Aile Yardımı” 

bağış kampanyası kapsamında hem kanser hastalarına hem sağlık çalışanlarına yöne-

lik ihtiyaçların giderilmesi için ayni ve nakdi yardımlar yapıyor, hem de tedavisi 

ayakta devam eden ve iyileşen kanser hastası çocuklara eğitim bursu verebiliyoruz.

24
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KAHRAMAN yazıp 4381’e bir mesaj atarak,

Kansersiz Yaşam Derneği Aile Yardımı Projesi’ne

20 TL tutarında bağış yapmış olursunuz.

Bu tutar hemen hemen bir kahve ücretine denk.

Oysa bir çocuğun hayatı için iyilik yapmanın

mutluluğu paha biçilemez. 

BİR ÇOCUĞUN
HAYATINA
DOKUNUN.

SADECE BİR SMS’LE,
BİR KAHVE ÜCRETİNE

28



4381 KAMPANYAMIZ HAKKINDA: 

4381, İstanbul Valiliği tarafından 17.12.2019 tarihli ve 87285697-477.01.05.01- E.131347 

sayılı Yardım Toplama ( 34-170/177) Konu başlığı altında alınan ve 22.01.2021 tarih E – 

87385697-471.03.01-6610 sayılı olur ile uzatma kararı onaylanan “Yaşam Desteği- Aile 

Yardımı” bağış kampanyası çerçevesinde izinli bağış hesabına bağlı SMS numarasıdır. 

Toplanan bağışların tümü projeye aktarılmaktadır.
  

Kampanyaya yollanan mesajlar için Turkcell ve Vodafone SMS ücreti almamakta,

Türk Telekom 2 SMS tutarında ücret almaktadır. Gönderdiğiniz mesajlar hattınıza

tanımlı olan SMS paketinizden düşülmez ayrıca ücretlendirilir. 

KAHRAMAN

4381
‘e gönder

yaz

29



Bu dünyadaki en güzel mutluluk iyilik yapmaktır!

Sevdiklerinize iyiliği hediye edin, sertifikalarımızı mutlaka inceleyin. 

Nikah, Öğretmenler Günü, Anneler Günü gibi özel günleri, yardım kampanyasına 

dönüştürerek bu günleri daha da unutulmaz kılabilirsiniz.

Kişiye özel mesaj ve tasarımlar için bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

ÖZEL GÜNLERİNİZİ
BAĞIŞ ETKİNLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜN,
SEVDİKLERİNİZE İYİLİĞİ HEDİYE EDİN.

ÖZEL GÜN
SERTİFİKA-
LARIMIZ 
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HER ZAMAN 
YOLLARDA,

HER ZAMAN 
YARDIMA HAZIR.



YaşaTIR projesi, ülkemizin farklı bölgelerindeki sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 

kesimlerdeki kanser hastası adaylarına el uzatmak, çok iyi tedavi imkanlarına sahip  

‘şanslı’ kanser hastalarının dışındaki hastalarımızın da tedavi olabilmelerini 

sağlamak, kanser konusunda toplum genelinde farkındalık yaratmak ve erken teşhisin 

önemini anlamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Eğitimin yanı sıra, duyuru ve etkinlik amaçlı kullandığımız YaşaTIR’lar, doğal 

afet durumlarında halkımızın ihtiyaçlarına yönelik, barınma, eğitim/etüd/etkinlik 

alanı, nakliye ve yardım amaçlı olarak da kullanılmaktadır. 

YAŞATIR
PROJESİ

YaşaTIR;YaşaTIR;

mobil konferans salonu olarak,
eğitim amaçlı kullanılmak üzere, 
özel tasarım bir tır konseptidir. 

mobil konferans salonu olarak,
eğitim amaçlı kullanılmak üzere, 
özel tasarım bir tır konseptidir. 

8080 kişi
kapasiteli
kişi
kapasiteli
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‘YaşaTIR’ Projesi çerçevesinde, kanser hastalığının önlenmesi, erken teşhisin 

önemi, bilinçlendirme, eğitim ve tarama amacıyla 2 YaşaTIR yapılmıştır. 

YaşaTIR’lar Kansersiz Yaşam Derneği’nin gözetiminde, İstanbul başta olmak üzere, 

tüm Türkiye’de Koruyucu Tıp ve Onkoloji başta olmak üzere sağlık ile ilgili

her alanda faaliyetlerine devam ediyorlar.
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YAŞAYAN
RAKAMLAR

2000
kan ve kök hücre
bağışı alındı.

’den
fazla

Kansersiz Yaşam Derneği’ne ait,
mobil eğitim tırı olarak yapılan 
YaşaTIR’lar ile kan ve kök hücre 

bağışı toplandı ve eğitimler verildi.
Proje kapsamında

10.072
 (Mont, Kazak, Bere, Çorap, Termal İçlik vb.) hijyen ve bakım malzemesi

ısıtma ve koruma amaçlı malzeme 

çocuklara yönelik oyun ve
etkinlik malzemeleri ile birlikte

çadır kentlerde yaşayan
 afetzedelere ulaştırıldı.

(Deterjanı, ıslak mendil, bebek bezi,
kadın bezi, hasta bezi, şampuan vb.)

(Battaniye, ısıtıcı, yatak, uyku tulumu vb)

adet
kıyafet

2020 Ocak’ta meydana gelen Elâzığ ve Malatya depremi sonrası
YaşaTIR’lar, halkımızın ve destekçilerimizin katkıları ile
iki şehre malzeme taşıdı, afetzedelere yardım ulaştırdı.

Kansersiz Yaşam Derneği’ne ait, mobil 
eğitim tırı olarak hayata geçirilen 

YaşaTIR’lar ile

erken teşhis ve sağlıklı yaşam
seminerleri verildi.

6 ilde

YaşaTIR’lardan biri Elazığ’da kalarak, 
Dernek Bilim Komitesi’nden gelen uzman 

psikologlar eşliğinde,

boyunca çocuklar başta olmak üzere hem 
afetzedelere hem de saha çalışanlarına 

yönelik rehabilitasyon çalışmaları
yapılması için ev sahipliği yaptı.

1 hafta

150 büyük
koli 551 çift

bot

761 adet OYUN BAHÇESİ
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YaşaTIR, hayata geçirildiği günden beri,
sosyal sorumluluk çalışmaları arasında

en çok ödül alan projeler arasında yer almaktadır:

2014 Quality

YILIN EN İYİ
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

2016 yılında Londra’da

Best Business Awards 

EN İYİ KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

2017 yılında Başbakanlık tarafından

Sivil Toplum Güçlü Türkiye

EĞİTİM PROJESİ
FİNALİSTİ 

2018 yılında 17.000 doktor oyuyla

Doctorclub Awards 

YILIN YENİLİKÇİ
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

2020 Ace of Mice

EN İYİ
ROADSHOW PROJESİ

2020 Doctorclub Awards 

YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÖDÜLLERİ
YILIN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ FİNALİSTİ

2020 İzmir Depremi’nde YaşaTIR’lar ile

 kanser hastası ailelere ve afetzedelere ulaştırıldı.

(Bere, termal içlik, eldiven, tıbbi tulum vb.),

(Şampuan, çocuk bezi, kadın pedi,
diş macunu vb.),

el dezenfektanı

264 kıyafet 50.950 maske

116lt

kolonya,
2104 adet

bakım ürünü
3802adet

(Battaniye, ısıtıcı, yatak, yastık, 
uyku tulumu, el feneri vb),

ısıtma ve koruma amaçlı malzeme
4583adet
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Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği ve Pazartesi günleri ShowTV’de yayınlanan ÇUKUR Dizisi, 

yayın hayatına başladığı günden bu yana ratinglerde birinci sırada yerini koruyan başarılı 

bir yapım…..
 

Çukur Dizisi, Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikte #ÇukurdaUmutVar sloganı ile kök hücre ve 

kan bağışı konusuna farkındalık yaratma amacıyla yola çıktı. 
 

Dizinin oyuncularının da aktif olarak katıldığı etkinliklerden ve bu proje kapsamındaki 

geceden elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
 

Proje kapsamında, derneğe ait mobil eğitim tırları YaşaTIR’lar ile 6500 km yol kat edilerek, 

12 ilde 1000’den fazla vatandaşımıza erken teşhis ve sağlıklı yaşam konulu eğitim verildi; 

2000’den fazla kan ve kök hücre toplanması sağlandı.
 

Ayrıca Elazığ ve Malatya Depremleri sonrası, halkın ihtiyaç duyduğu malzemeler 2 YaşaTIR ile 

şehirlere ulaştırıldı.

YAŞATIR
PROJELERİ

UMUT YaşaTIR
2019-2021

38



30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen 

deprem sonrası, kanser hastaları başta 

olmak üzere afetzede halkın ihtiyaç 

duyduğu malzemeler 2 YaşaTIR ile

İzmir’e ulaştırıldı. 

  

Kızılay iş birliği ile kan ve kök hücre 

toplanılması için 22 il daha gezecek 

olan YaşaTIR’ın UMUT yolculuğu devam 

ediyor.

PROJELERİ
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Kansersiz Yaşam Derneği olarak Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. ile yaptığımız sosyal 

sorumluluk ortaklığı çerçevesinde yapılacak spor etkinliklerinde “Spor YaşaTIR” olarak yer 

aldık. Maratonun ilgi odağı olan YaşaTIR ve sporcu meleklerimizle, hem spor hem de sosyal 

sorumluluk konusunda farkındalık yaratmak amacıyla iyilik ve sağlık için koştuk.

SPOR YAŞATIR
2016

YaşaTIR ile Kansersiz Yaşam Derneği olarak, Cigna Finans’ın katkılarıyla,

“KANSERE İNAT YAŞASIN HAYAT” mottosu ile, sağlıklı insanların hastalıktan korunmaları 

konusunda farkındalıklarını arttırmak, kansere neden olan etkenler hakkında toplumu 

bilinçlendirmek ve kanser hastaları ile yakınlarına destek olmak için çıkılan yolculukta:

EĞİTİM YAŞATIR
2015

YAŞATIR PROJELERİ

20 kişilik bir ekiple,

2400 km yol gidildi… 6 ilde,

23 farklı uzman doktorun sunumuyla 

1000’den fazla insana ulaşıldı.
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11:30-11:45 KAYD Tanıtım Filmi Yayını ve
Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz Konuşma

12:00-13:30 Kanser Nedir? Kanserden Korunabilir miyiz? 
Kanser ve Psikolojik Etkilerinde Ailenin Desteği 

13:30-14:00 Aktivite

14:00-14:45 İyi Yaşam/Sağlıklı Yemek Tarifleri vs.
Konulu Workshop

15:00-15:45 Jinekolojik Kanserler ve HPV 

15:45-17:00 Kadın ve Meme sağlığı

Prof. Dr. Bülent Orhan 

Genel Cerrah Dr. Volkan Tümay

Psikolog Deniz Erden

Prof. Dr. Tufan Bilgin 

Doç. Dr. A. Cantuğ ÇALIŞKAN 

Doç. Dr. Hasan ÜSTÜN

Dr. İhsan ORUK 

Psikolog Yelda Uçtu ÖĞE

Prof. Dr. Serdar M. ÖZBAŞ 

Prof. Dr. Deniz YAMAÇ 

Doç. Dr. Ayla ORUÇ 

Doç. Dr. Eylem ŞAHİN CANKURTARAN

Prof. Dr. Orhan DEMİRCAN  

Uzman Dr. Işıl Yıldız

Prof. Dr. Hüseyin ABALI   

Prof. Dr. Mehmet Ali VARDAR   

Psikolog Meriç MAVİ  

Op. Dr. Tolgay Akın 

Doç. Dr. Ayşegül Kargı 

Doç. Dr. Mehmet Karaca 

Diyetisyen Refik Sezgin 

Prof. Dr. Mutlu Demiray 

Psikolog Tuğba Yağan

KONUŞMACI
DOKTOR VE UZMANLAR

YAŞATIR İÇİ SEMİNER PROGRAMI
VE ETKİNLİKLER
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SPORCU
MELEKLER 
İYİLİK PEŞİNDE KOŞUYOR,
ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN TER DÖKÜYORUZ.
ONLARIN İYİLİK MELEĞİ OLUR MUSUNUZ? 
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Spor yapmak hem sağlık açısından hem de
fiziksel ve ruhsal açıdan çok faydalı…

Peki birkaç adım atarak
üstelik az zaman harcayarak,

hem kişisel hem kurumsal anlamda
başkalarının hayatı için

fayda yaratmaya ne dersiniz? 

KOŞUCU BAĞIŞ BAĞIŞÇI
(TL) (KİŞİ)

PROJENİN ADI

TOPLAM

İstanbul YM-2020-KAYD-Birlikte İyileşelim!

İstanbul M-2020-KAYD-Birlikte İyileşelim!

Boğaziçi Yüzme-2020-KAYD-Birlikte İyileşelim

Antalya-2020-KAYD-Yaşam Desteği Projesi

Antalya-2019-KAYD-Ümraniye Hast.
KİT Teçhizat Tamamlama Projesi

İstanbul-2018-KAYD-Ümraniye Hast.
KİT Teçhizat Tamamlama Projesi

İstanbul-2017-KAYD-Ümraniye Eğt. Arşt.
Çocuk Onkoloji, Kemik İliği Nakil Hast.

Bozcaada-2017-KAYD-Ümraniye Eğitim Araştırma
Çocuk Onkoloji Bölümü ve İlik Nakli

Antalya-2017-KAYD-Şişli Etfal Çocuk Onkoloji
Hastanesi Yeniden Yapılandırma

İstanbul-2016-KAYD-Şişli Etfal Çocuk Onkoloji
Hastanesi Yeniden Yapılandırma

12 15.363 198

49 94.020 339

5 21.960 130

14 29.695 241

32 44.630 390

86 316.508 2032

217 162.776 1575

29 47.624 513

38 50.014 666

262 138.799 1761

774 921.389 7845

SPORCU
MELEKLER 
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‘Sporcu Melekler’, tüm spor dallarında katıldıkları yarışlarda, sizlerin desteği ve 

paylaşımları sayesinde çevrelerinden topladıkları bağışlarla, kanser hastalarına umut 

olmak için yarışmaya devam ediyorlar.

Siz de onlara katılabilir, toplayacağınız bağışlarla, kanser hastası çocuklarımızın 

geleceği için umut dolu bir adım atabilirsiniz.

“SPORCU MELEKLER”
TAKIMI

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ

SADECE SPOR OLSUN DİYE DEĞİL;
ÇOCUKLAR ‘İYİ’ OLSUN DİYE!

ADIM ADIM
İYİLİK PEŞİNDE KOŞAN
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Bize katılmak için yapmanız gerekenler; 

•http://ipk.adimadim.org adresinden Adım Adım'a üye olarak profil oluşturmak

•https://spor.istanbul/ adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan

koşu tarihleri için duyuruları takip etmek

•https://event.spor.istanbul/adresinden istediğiniz maratona kayıt yaptırmak 

•Projeler açıldığında projemizi seçerek, bizimle birlikte adımlarınızı atıp bağış 

toplamak… Böylece bizimle iyilik peşinde koşabilir, kanser hastası çocuklarımıza umut 

olabilirsiniz.

Profesyonel, amatör, bireysel ve kurumsal tüm ‘Sporcu Melekler’imiz,

sporun bireysel kazanımı olan sağlıklı ve kaliteli yaşam anlayışını,

gönüllü bir takım ruhu ile birleştirerek, sosyal sorumluluk bilinci

ile toplumsal paylaşıma dönüştürmeyi amaçlıyorlar.

SPORCU MELEKLERE KATILIN,
OMUZ OMUZA İYİLİK PEŞİNDE 
KOŞALIM. 
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NELER
YAPTIK? 

ÇOCUKLARIMIZ
İÇİN



Onlar yaşıtları gibi yaşamayı hayal ediyor,

ancak hayatları dört duvar arasında tedavilerle geçiyor…

Kanserle mücadelelerinde en büyük ihtiyaçları ise

bol bol moral, bol bol gülümsemek…

Kansersiz Yaşam Derneği olarak, yaşadıkları zorluklara

bir de pandemi şartları eklenen çocuklarımız için

hastane yapılandırma çalışmalarımızın yanı sıra 

etkinlikler düzenliyor, ihtiyaçları olan koruyucu maske

gibi hayati malzemeleri sağlıyoruz. 

NELER
YAPTIK? 



2019’da hizmete açılan, derneğin Ümraniye Eğitim 

Araştırma Hastanesi’nde yaptığı

Beytullah Akman Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi, 

adını 16 yıl uygun kemik iliği nakli bekledikten 

sonra hayatını kaybeden Kansersiz Yaşam Derneği 

Çocuk Komitesi Başkanı’ndan almıştır. Bu bölümün 

dekorasyonundan, en hayati olan teknik teçhizatla-

rına ve doktorların kullandıkları bilgisayarlara 

kadar tüm eşyalar Kansersiz Yaşam Derneği ve

destekçileri tarafından tedarik edilmiştir.

İSTANBUL’DA KAMUYA AİT İLK VE TEK

HASTANE
YAPILANDIRMA
ÇALIŞMALARI 

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTESİ
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HASTANE
YAPILANDIRMA
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Çocuk Onkoloji ve Hematoloji tedavi alanları, çocukların en uzun süre geçirdiği, fiziksel ve 

psikolojik iyileşme alanları olduğu için, kamu hastanelerindeki ihtiyaçlar dahilinde, yenile-

me, yapılandırma, teçhizat, dekorasyon, mobilya, sağlık çalışanı eğitimleri ve tüm ihtiyaçlar 

Kansersiz Yaşam Derneği tarafından tamamlanmıştır.

Serviste, çocukların sosyal hayatlarını geliştirmek 

amacıyla, oyun/aktivite alanı, televizyon izleme ve 

eğitim alanı olarak kullanılabilecek iki farklı 

alan yapılmıştır. Maaşları dernek tarafından ödenen 

oyun ablası ve tam zamanlı klinik psikolog desteği 

gibi hizmetler halen dernek tarafından sağlanmakta-

dır. Çocuklara özel etkinliklerin yanı sıra, anne-

lerine yönelik eğitim ve grup çalışmaları da yapıl-

maktadır.

İSTANBUL’DA KAMUYA AİT EN BÜYÜK

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ÇOCUK ONKOLOJİ/HEMATOLOJİ YATAKLI SERVİSİ
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Tedavi gören annelerin, doktor randevu, test ve görüntüleme gibi teşhis,

tedavi süreçleri sırasında, sağlıklı çocuklarını özel kayıt ve takip sistemlerine 

giriş yaparak, bırakabilecekleri oyun alanı, Kansersiz Yaşam Derneği tarafından

tamamlanarak halkın hizmetine açılmıştır. Oyun alanında Derneğin görevlendirdiği 

bir oyun ablası görev yapmaktadır.

TÜRKİYE’DE İLK

ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
‘RENKLİ DÜŞLER’ ÇOCUK OYUN ALANI
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2019 yılında, Şişli Hamidiye Etfal’de bulunan

Çocuk Onkoloji/ Hematoloji Ayakta Tedavi Servisi, Sarıyer’deki hastaneye taşınmış.

Bu alan da Kansersiz Yaşam Derneği ve destekçileri sayesinde yeniden dekore edilmiştir. 

Serviste oyun odası hazırlanmış ve çocuk gelişimi mezunu

bir oyun ablası göreve başlamıştır.

SARIYER HAMİDİYE ETFAL
ÇOCUK ONKOLOJİ/HEMATOLOJİ
AYAKTA TEDAVİ SERVİSİ
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Servis, 2014 yılında, dekorasyondan, tüm ihtiyaç duyulan malzemelere kadar tüm alan

Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yeniden yapılandırılarak, kullanıma açılmıştır.

“Yaşam Odası” adı altında tedavi bekleyen çocukların beklerken sosyalleşebileceği

bir oyun odası yapılmış ve tam zamanlı bir oyun ablası görevlendirilmiştir.

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL 
ÇOCUK ONKOLOJİ/HEMATOLOJİ
AYAKTA TEDAVİ SERVİSİ
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Bölge hastanesi niteliği taşıyan ve çevre illerden yüzlerce çocuğa

tedavi olanağı sunmaya çalışan Çukurova Balcalı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin

Çocuk Onkoloji/Hematoloji Yataklı Servisi’nin çocuk hasta yatakları,

Kansersiz Yaşam Derneği’nin bağışlarla tamamladığı ilk hastanedir.

ÇUKUROVA BALCALI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇOCUK ONKOLOJİ/HEMATOLOJİ
YATAKLI SERVİSİ
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Kansersiz Yaşam Derneği’nin

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde

2017 – 2018 tarihleri arasında yapılandırma,

iç dekorasyon ve mobilya alımlarını

yaparak hizmete açtığı

YAŞAYAN
RAKAMLAR

Çocuk Onkoloji/Hematoloji
Yataklı Servisi ve Polikliniği

Bugüne kadar servisten yararlanan
çocuk sayısı

Bu servislerden yılda ortalama

İstanbul’un en büyük servisidir.

5000
1500

Kansersiz Yaşam Derneği’nin
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde
2018 yılında yapılandırmasını ve teknik 

teçhizat eksiklerini tamamlayarak,
halkın hizmetine açtığı

Çocuk Kemik İliği
Nakil Ünitesi

2018 yılı Mart Ayı'ndan
bugüne kadar toplamda

İstanbul’da kamuya ait
 ilk ve tek servistir.

27
naklinin tamamı

başarılı olmuştur.

hasta

çocuğumuz yararlanmaktadır. 

‘e yaklaşmıştır.
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Ümraniye
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde

dernek tarafından yapılan ve muayene olmak 
için gelen ailelerin sağlıklı çocuklarını 

bırakabildikleri

Renkli Düşler

Bu özel alan,
açıldığı günden bugüne kadar 

550
bakım sağlanmaktadır.

1750
ev sahipliği yapmıştır. 

özel oyun alanında yılda 

çocuğa 

çocuğa 

Kansersiz Yaşam Derneği’nin
2014’te iç yapılandırma, dekorasyon ve 
mobilya alımını yaptığı, maaşı dernek 
tarafından ödenen oyun ablalarının tam 
zamanlı olarak görev aldığı, Şişli’de 

bulunan eski Hamidiye Etfal Çocuk Onkoloji 
Ayakta Tedavi Bölümü’nde, taşındığı

tarihe kadar,yılda ortalama 

Servis, dernek tarafından
yenilendikten sonra

11.000

50.000

çocuk tedavi görmüştür.

‘den fazla çocuğun tedavisi için
umut olmuştur.

Kansersiz Yaşam Derneği’nin
2018’de dekorasyonunu yaptırdığı
ve tam zamanlı, maaşı dernek

tarafından ödenen bir
oyun ablasının görevli olduğu

Sarıyer Etfal Hamidiye
Çocuk Onkoloji/Hematoloji 

Polikliniği’nde

Bugüne kadar toplam

9600

22.500

çocuk tedavi görmektedir.

çocuğun tedavisinin takibi 
bu poliklinikte gerçekleşmiştir.

yılda ortalamaBugüne kadar

Yılda ortalama

10.000
kişiye psikolojik

danışmanlık yapılmıştır.

3600
kişiye psikolojik

destek sağlanmaktadır.

Kansersiz Yaşam Derneği’nin
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 

yaptığı Çocuk Onkoloji/Hematoloji Yataklı 
Servisi ve Kemik İliği Nakil Ünitesi’ndeki 
dernek psikoloğumuz, tedavi gören çocuk-

ların yanı sıra aile fertlerine de
psikolojik destek vermektedir.



GÜLÜMSESEN
GülümseSEN Projesi, hastane içinde ve dışında kanser hastası çocuklara yönelik moral,

motivasyon ve eğitim amaçlı etkinlikleri kapsar.
 

Bu proje kapsamında çocukların oyun ablaları ile gerçekleştirdiği aktiviteler dışında, 

bireysel ve kurumsal destekçilerimiz tarafından düzenli olarak 2 saatlik etkinlikler,

özel günlerde parti ve hediye dağıtımı etkinlikleri gerçekleştirilir, çocuklarımızın 

keyifli vakit geçirmesi sağlanır.
 

Hastane dışında gerçekleştirilen panayır, şenlik, kostümlü balo, atölye veya gezilere 

ayakta tedavisi devam eden ve doktor izni olan çocuklarımız katılmaktadır.

Bu etkinliklerle çocuklara ve ailelerine hastaneden ve hastalıktan uzak,moral dolu

bir gün yaşatmak esas amacımızdır.

GülümseSEN Şenlikleri, Yaz Panayırı olarak 150 çocuk ve aileleri ile gönüllü üyelerimiz, 

kurumsal destekçilerimiz ve tanınmış isimlerin de bulunduğu 700 kişilik katılımla, halka 

kapalı olarak açık havada gerçekleştirilir. Kış aylarında ise, Kış Balosu olarak, bir otelin 

balo salonunda, 75 çocuk ve aileleri ile yine gönüllü üyelerimiz, kurumsal destekçilerimiz 

ve yine tanınmış isimlerle birlikte 350 kişilik bir organizasyon şeklinde düzenlenmektedir.
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Hastalarımız ve aileleri, tüm etkinliklere özel servislerle getirilip, akabinde servis ile 

bırakılır. Etkinliklerde çocuklarımıza ve ailelere hediye ve ihtiyaç malzemeleri verilir. 

Tüm aktivitelerimize katılım ücretsizdir.
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Bugüne kadar kanser hastası
çocuklarımız için düzenlenen

moral motivasyon etkinliklerine

’den fazla çocuğumuz 
katıldı.

Çocuklarımızı ve ailelerini biraz olsun hastane 

havasından uzaklaştırmak, eğlenerek sosyalleşmelerini 

sağlamak, biraz olsun yüzlerini güldürebilmek için 

hastane içinde farklı etkinlikler de düzenliyoruz. 

YAŞAYAN
RAKAMLAR

HASTANE İÇİ ETKİNLİK ALANI

2000

’den fazla gönül üyemiz 
ise etkinliklerimizde

görev aldı.

5000

Gençlik Komitesi ile beraber,

20

genç üniversiteli gönül üyesi,
yıl boyunca, her hafta hastane içinde 
ve dışında gerçekleştirdikleri moral 
ve motivasyon etkinlikleri  atölyeler 
ve gezilerle, yüzlerce kanser hastası 
çocuğun ve ailesinin sosyal hayata 

katılabilmeleri için

çalışmaktadırlar.

100 ‘den
fazla

365 gün

kişilik
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*kukla oluşturma ve

sahneleme etkinliği

*tuval çalışması etkinliği

*artık materyal etkinlikleri

*karton etkinlikleri

*tabak,bardak,cd,çubuk etkinlikleri

*gökkuşağı kağıdı etkinlikleri

*puzzle,lego ve kutu oyunları

*scamber test çalışmaları

*ritim-müzik etkinlikleri                        

*kesme- yapıştırma etkinlikeri                 

*baskı etkinlikleri                                

*origami etkinlikleri                                 

*kozalar boyama ve figür oluşturma

etkinlikleri 

*hamur oyunları                                        

*dikkat güçlendirme kitap çalışmaları                   

*tişört boyama etkinliği                                 

*taş boyama etkinliği   

*ahşap boyama etkinliği

*pul sanatı etkinliği

*Takı-aksesuar tasarımı etkinliği

*ebru çalışması

*kumaş boyama etkinliği

*cam boyama etkinliği

*keçe etkinliği(çanta,ayraç,supla,anahtarlık)

*maske tasarlama- boyama etkinliği     

SOSYALLEŞME
AKTİVİTELERİ: 
Resim etkinliği

Kutu oyunları Mutfak etkinlikleri Kukla etkinlikleri

Hobi etkinlikleri Bilimsel Deneyler Kitap okuma ve sohbet
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Kaşıktan tavşan yapımı

Çubuktan araba ve civciv yapımı

Yoğurt kaplarından kar küreleri 

Hayvanların maketleri

Kağıttan mini defter yapımı                

Kartonlardan kapı süsleri 

El işi karton etkinlikleri

Lego puzzle oyunları

Yapraklarla sonbahar etkinliği

Kavanozun dışını yaprakla çevirip 

ışıklandırma

Boya ile yapılan faaliyetler

Ebru sanatı

Takı tasarımları

Zeka oyunları

Kitap okuma saatleri

ODALARDA YAPILAN
ETKİNLİKLER
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Pandemi döneminde çocuklarımıza moral vermek, yaşama tutunmalarını sağlamak için

uzaktan/online etkinlikler de düzenledik. Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz online 

buluşmalarda, yurt dışındaki çocuklarımızla da bir araya geldik. 

Yönetim Kurulu Üyemiz

Mustafa Ceceli ve Dernek Başkanımız

Dida Kaymaz’ın da katılımıyla

çocuklarımızla şarkılar söyledik.

23 Nisan’da ise kanser hastası

çocuklarımızla özel bir 23 Nisan şarkısı 

söylerek bir video klip ile şarkımızı 

sosyal medyada yayınladık. Hem çocuk-

larımızın hastalık duygusundan uzaklaşma-

larını sağladık hem de onlara moral verdik.   

ÇOCUKLARIMIZLA
ONLINE BULUŞMALAR
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FARKINDALIK
ÇALIŞMALARI 



FARKINDALIK
ÇALIŞMALARI 



Pandemi döneminde insanların ağırlıklı olarak 

evde kalmaları ve online yayınları izlemeye 

ağırlık vermeleri, onları salgın ve kanser 

konusunda bilinçlendirmemiz için bir fırsat 

yarattı… Biz de alanında uzman kişilerle 

birçok güncel konuda online buluşmalar 

gerçekleştirdik. Bu buluşmalarımız sosyal 

medya kanallarımızdan canlı olarak yayınladık. 

İnsanların sorularını cevaplandırdık. Canlı 

yayınlarımızla binlerce kişiye ulaştık,

salgında uzmanlardan doğru bilgilerle

farkındalık yarattık. 

PANDEMİ DÖNEMİNE ÖZEL
CANLI YAYINLAR 
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Meme Kanseri, Akciğer Kanseri gibi farkındalık aylarında, bu kanser türlerine odaklanan, 

uzmanlardan bilgiler veren paylaşımlar ve canlı yayınlarla halkımızın bilinçlenmesine katkı 

sağladık. Canlı yayınlarımızı instagramın yanı sıra TikTok platformuna da taşıyarak özel-

likle genç kitleye ulaşmayı hedefledik. Binlerce kişinin yayınlarımızı izlemesini sağladık.

FARKINDALIK AYI
İLETİŞİMLERİ

SEMİNERLER VE EĞİTİMLER
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Bilim Günleri kapsamında gönüllü olarak, 
alanında uzman hekimlerden oluşan
Bilimsel Komitesi tarafından
anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencilerine 
ve velilere farklı düzeylerde ve konularda 
ücretsiz eğitimler verilmektedir.

YAŞAYAN RAKAMLAR

11.500
Bilim Günleri kapsamında

şimdiye dek tam

öğrenci,
eğitimlerimizden faydalandı.

HİJYEN DİŞ SAĞLIĞI BAĞIMLILIK

SINAV STRESİ EL YIKAMA
DURUŞ
BOZUKLUKLARI

Kansersiz Yaşam Derneği Bilim Günleri Projesi
ile öğrencilere

eğitimleri verildi.

BİLİM   GÜNLERİ
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EĞİTİM BAŞLIKLARI

Ellerimizi
yıkayalım,
mikroorganizma-
lardan
korunalım!

Sağlıklı
Dişlerim

Ne kadar
Sağlıklı
Besleniyoruz? Bağımlılık

Meme Kanseri ve
Önleme Eğitimi

Aile içi
İletişim 

Stres ve
Başa Çıkma
Yöntemleri

Duruş
Bozuklukları

En Büyük
Organımız
Deri!

Aileden biri
hastalanırsa

1.Konu
İlköğretim

2.Konu
İlköğretim

3.Konu
İlköğretim ve
Orta Öğretim

4.Konu
Orta Öğretim
ve Lise

5.Konu
Orta Öğretim
ve Lise

6.Konu
Orta Öğretim
ve Lise

7.Konu
Orta Öğretim
ve Lise

8.Konu
Lise ve
Velilerimiz

9.Konu
Velilerimiz

10.Konu
Öğrenciler
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Kansersiz Yaşam Derneği Bilimsel Komitesi’ndeki doktorlar halkımıza ücretsiz seminerler vermek-

tedir. 46 doktorumuz, uzman oldukları konular çerçevesinde, bu faaliyetlerde görev almaktadır.
  

Firma merkezlerine gidilerek, doktorlar ve uzmanlar tarafından çalışanların sağlıklı yaşam ve 

iş ortamı konusunda bilgilendirilmesine yönelik özel konu başlıkları ile hazırlanmış seminerler 

verilmektedir. Bu seminerleri firmalarında gerçekleştirmek isteyen kurumlar, istedikleri konu 

başlıklarında seminerlerimizden yararlanmak için derneğimizle iletişime geçebilirler.

YAŞAYAN RAKAMLAR

KURUMSAL FARKINDALIK
SEMİNERLERİ
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Lise ve üniversite gençlerine yönelik, spor ve egzersizle sağlıklı yaşam, sosyal

sorumluluk bilinci ve iyilik yapmak-iyi hissetmek içerikli, etki ve bilgi düzeyi yüksek 

katılımcılarla gerçekleştireceğimiz dinamik seminer/sohbet dizisini Sporcu Melekler 

projesi çatısı altında “İyilik Sağlık Panelleri” adı altında gerçekleştiriyoruz.

Amacımız, öncelikli olarak sağlık ve spor ilişkisinin anlaşılması ile sağlıklı yaşamın 

sürdürülmesi konusunda gençleri bilgilendirmek, sosyal sorumluluk anlayışının, farkın-

dalığın ve ilginin oluşmasını sağlamaktır.

İYİLİK, SAĞLIK
PANELLERİ
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Türkiye’de ve dünyada en çok destek gören sosyal sorumluluk projesi konuları çocuklar ve 

eğitim ile ilgili... Kadınlarla ilgili çalışmalar ise son yıllarda önem kazanmaya başladı.

2017 yılında Interfed Yönetim Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi iş birliği ve KOSGEB desteği ile Girişimci Kansersiz Yaşam Anneleri Projemizi 

başlattık. Bu güne kadar Kamu Hastaneleri’ndeki toplantı salonları kullanılarak, 5 dönemde 

yaklaşık 60 anne bu eğitimlerden yararlandı.

YAŞAYAN RAKAMLAR

 

Dernek psikoloğumuzun da katıldığı seminerler, 

grup terapi seviyesinde bambaşka sonuçları ve 

ihtiyaçları ortaya çıkardı.

Bu seminerlerin devam edebilmesi için derneğimi-

ze destek olarak, hayatlarını çocuklarına ada-

maktan başka çaresi olmayan vefakar annelere 

umut olabilirsiniz. Çocuklarını iyileştirmek 

için ellerinden hiçbir şey gelmeyen annelerin 

yetersizlik duygusunu silmek ve üretebilecekle-

rini göstermek için bu seminerlere devam etmeyi 

ve sonrasında ekonomik bağımsızlıklarını sağla-

yabilecekleri girişimci fikirlerini hayata 

geçirebilmeyi hedefliyoruz.

Girişimci Kansersiz Yaşam Anneleri adı altında 
düzenlenen KOSGEB destekli eğitimler ile
78 kanser hastası çocuğun annesine
sertifika verilerek, destek sağlandığını
biliyor muydunuz?

GİRİŞİMCİ
KANSERSİZ YAŞAM

ANNELERİ
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Türkiye’de ve dünyada en çok destek gören sosyal sorumluluk projesi konuları çocuklar ve 

eğitim ile ilgili... Kadınlarla ilgili çalışmalar ise son yıllarda önem kazanmaya başladı.

2017 yılında Interfed Yönetim Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi iş birliği ve KOSGEB desteği ile Girişimci Kansersiz Yaşam Anneleri Projemizi 

başlattık. Bu güne kadar Kamu Hastaneleri’ndeki toplantı salonları kullanılarak, 5 dönemde 

yaklaşık 60 anne bu eğitimlerden yararlandı.

 

Dernek psikoloğumuzun da katıldığı seminerler, 

grup terapi seviyesinde bambaşka sonuçları ve 

ihtiyaçları ortaya çıkardı.

Bu seminerlerin devam edebilmesi için derneğimi-

ze destek olarak, hayatlarını çocuklarına ada-

maktan başka çaresi olmayan vefakar annelere 

umut olabilirsiniz. Çocuklarını iyileştirmek 

için ellerinden hiçbir şey gelmeyen annelerin 

yetersizlik duygusunu silmek ve üretebilecekle-

rini göstermek için bu seminerlere devam etmeyi 

ve sonrasında ekonomik bağımsızlıklarını sağla-

yabilecekleri girişimci fikirlerini hayata 

geçirebilmeyi hedefliyoruz.

Eğitimlerimiz; çocukları ayakta ya da yatarak tedavi gören annelere, ekonomik ve sosyal 

anlamda ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, öz değerlerini hatırlatmak, özgüven ve 

hayata olan bağlarını güçlendirmek amacıyla başladı.

Eğitim ve seminerlerimizi katılımcıların arasında çocuğunu kaybeden veya çocuğu

iyileşen annelerin de olduğunu göz önünde bulundurarak hazırladık. 
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ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN
BİLİM KONFERANSI

Barış İçin Bilim Yönetim Kurulu Başkanı ve İtalya Eski Sağlık Bakanı Prof. Umberto Veronesi 

liderliğinde 3-4 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilen konferans, beşinci yılında ilk defa 

İtalya dışında bir ülkede, 2012 yılında Kansersiz Yaşam Derneği’nin ev sahipliğinde İstan-

bul’da yapıldı. Aralarında Nobel Ödüllü Shirin Ebadi, Herald zur Hausen, Chiara Tonelli gibi  

bilim insanlarının ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcisi Maria Christina Profili’ninde 

bulunduğu, 7 farklı ülkeden alanında uzman uluslararası katılımcılar ile birlikte “Bilimin 

Barış Yararına Yükümlülükleri” tartışılarak, çözüm yolları üretildi.
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KATILIMCILAR
Prof. Umberto Veronesi
Barış için Bilim Başkanı, İtalya

Shirin Ebadi
Nobel Barış Ödülü Sahibi 2003, İran

Suraya Pakzad
Kadın Örgüt Kurucusu, Afganistan 

Kathleen Kennedy Townsend
Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, ABD 

Alberto Martinelli
Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, İtalya 

Giancarlo Aragona
Barış için Bilim Başkanı, İtalya

Carlo Marsili
Uluslararası Barış için Bilim Konferansı
Başkan Yardımcısı, İtalya 

A.Yavuz Kocaömer
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı,Türkiye

William Murray
Tarım ve Tüketim Kıdemli Program Görevlisi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Koruma Bölümü, İngiltere

Chiara Tonelli
Genetik Profesörü, Milano ve Fondazione Filarete Üniversitesi,
Agrisost Proje Başkanı, İtalya

Harald zur Hausen
Nobel Tıp Ödülü Sahibi 2008, Almanya 

Maria Cristina Profili
Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi (WHO), Türkiye

Dida Kaymaz
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve
Umberto Veronesi Vakfı Türkiye Temsilcisi, Türkiye 

Nilüfer Bulut
TİKAD, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı, Türkiye
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MEME OKULU
Kansersiz Yaşam Derneği,

İtalyan Hastanesi ve Şişli Belediyesi işbirliği ile 21.04.2014 tarihinde 

gerçekleşen projede yapılan meme taramaları sonucu erken teşhis ile

“Meme Kanseri” tanısı konan hastaların tedavisi sağlandı.

Doç. Dr. Cem Yılmaz’ın sunumu ile,

6 hafta devam eden eğitimlerde 650 kişi

“Meme ve Rahim Ağzı Kanseri” konusunda eğitim gördü,

12 bin kadına meme taraması yapıldı.

Meme Okulu Projesi ile

kadına
Meme ve Rahim Ağzı Kanseri

konusunda

YAŞAYAN RAKAMLAR

650
6 eğitim verildi,

haftalık 

kadına meme taraması
yapıldı.

12.000
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Ülkemizin dört bir yanındaki kanser hastalarına yardım ulaştırabilmek için sürekli olarak 

kaynak sağlama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Pandemi öncesinde alışveriş şenlikleri, 

yemek, çay saati, balo, özel geceler, spor etkinlikleri, sanatsal ve kültürel etkinlikler 

gibi etkinliklerimizin yerini pandemi koşullarından dolayı sanal sportif aktiviteler, 

online faaliyetler ve marka ve ünlülerle iş birlikleri alsa da yılmadan yeni fikirler 

üretmeye ve koşullara uygun etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

  

Sosyal medya mecraları üzerinden sağlık konusunda bilgilendirmeler yapıyor,

iş birliklerimiz ve basın desteği ile kamuoyunun dikkati çekiyor, paydaşlarımız

ve yararlanıcılar için bilinirliğimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz. 

FARKINDALIK VE
KAYNAK SAĞLAMA
ETKİNLİKLERİ
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Faaliyetlerimizden haberdar olmayanlara bizi daha iyi anlatabilmek,

ihtiyaç sahiplerinin ve bağışçıların derneğimizi yakından tanımalarını sağlamak için

web sitemizi daha hızlı ve daha modern bir ara yüzle yeniledik.

Web sitemiz üzerinden bağış yapabilir, ihtiyaç sahibiyseniz sürmekte olan yardım

kampanyalarımız hakkında bilgi alabilir, projelerimize ve bizden haberlere ulaşabilirsiniz.  

YENİ
WEB SİTEMİZ
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ORTAYA GÖNÜLLERİNİ KOYDULAR,
KANSER HASTALARI İÇİN
BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR. 
TEŞEKKÜRLERİMİZLE…

MARKA,STK
 İŞ VE ÜNLÜ

88

İŞ BİRLİKLERİMİZ



Kansersiz Yaşam Derneği gönül üyesi ve dostu kurum, kuruluş ve markalar, derneğimizin 

hedeflerine ulaşması için bize maddi, manevi destek olacak, farkındalık ve kaynak 

sağlayacak etkinlikler düzenleyebilmektedirler.

Sosyal sorumluluk bilinciyle desteklerini esirgemeyen tüm marka ve kurumlara teşekkür 

ederiz. Tüm markaları kansersiz bir yaşam yolunda destekçimiz olmaya ve birlikte 

iyileşmeye davet ederiz.

89



DERNEĞİMİZLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK

KANSER HASTALARINA
UMUT OLAN MARKALARIMIZ

7 Tepe Kozmetik

A46 Organizasyon

Abdullah Bulut

Acıbadem Sağlık Grubu 

Acunn.com

Ahmet Koraltürk

Ajans Press

Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik San. 

ve Tic. A.Ş

Alfio Bruno Mimarlık

Algida

Altın Kozmetik İç ve Dış Tic. San. Ltd.Şti

Antalya Falez Rotary Kulübü

Aras Kargo

Arçelik

Ashley Joy 

Asuman Dulun 

Atasay 

AvivaSA

Avrupa Konutları

Ay Yapım 

B12

Bahçeşehir Koleji

Balon Fabrikası 

Balsu Gıda

Banu Noyan

Başakşehir 

Bemmar Mermer ve Madencilik

Ben Tercüme

Best FM

Beşler Group

Bilge İlaç

Bilgili Holding

Birleşim Grup

Bizce Yağları

Bizce Yapım

Bizim Mutfak 

Bjk

BKM Ekspres

Bmoji

Bnp Paribas Cardif Türkiye 

Bon

Borhan Holding

Boyner Grup 

Brand Engagemant

Caddy Club İstanbul 

Cem Tatlıtuğ Ajans

Ceviz Ağacı

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş

Closh Boutique 

Cobin Lojistik 

Cook Shop 

Çırağan Palace Kempinski

Çocuk Atölyesi

Damat 

Decathlon

Deluxe Seconds

Deriş Patent

Develi Restoran 

Dezenfektan Evi 

DG Pays Bilişim Hizmetleri A.Ş

Digi Mask

Digital Ödeme Bilişim Hiz. A.Ş

Dilek Akın 

DMC

Doğa Koleji 

DSM Group 

Durum Gıda 

EFM Tesis Yönetim A.Ş.

Ekba Hoding 

Elca Kozmetik Ltd Şti.

Elexus Hotel

Elizi Organizasyon

Emirates

Empaş Emprime 

En Hırdavat

Enerjisa Başkent Elekt. Per. Sat. A.Ş.

Engin Grup

Ertan Kasap

ERV Bilişim ve Yazılım 

Etıya

Eti

Fabrichouse Creative Events

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fenerbahçe 

Ferda Saraçoğlu

Fırat Neziroğlu

Fil Box

Filli Boya 

Flo

Fors Medya 

Four Seasons Hotel

Galatasaray 

Garage / Ahmet Cobain

Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.

GNC Davet Organizasyon Turizm

Grafi 2000

Greyder 

Group Medya ve Bilgi Teknolojileri

Günaydın 

Güney Rotary Kulübü

Gürkan Şef Steakhouse

Güven Sağlık Kampüsü

Güzelbahçe Çiçek

Habitat Derneği 

Hayal Gönüllüleri

Healing Hall 

Home Sweet Home 

Hotel Raffles İstanbul

Id İletişim

Insignia Yapım 

Irmak Okulları

ISKO

İcon Casting

İhlas Ev Aletleri İmalat San Tic A.Ş.

İkea 

İlmek Bebek

İnes Teks Tekstil

İng Group

İnkılap Kitapevi

İnsana Güven

İnter Press

İnterfed

İskad

İspark

İstanbul 100. Yıl Altın Lions Klübü

İstanbul Drama

İstek Okulları 

İş Koruma
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Joker 

Joster

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San A.Ş

Kağıt vs

Karaca Müzik 

Karadeniz Holding

Kaşıbeyaz 

Kayalar Gayrimenkul A.Ş

Keyifli Tatlar

Kırıntı 

Kiğılı

Kipaş Holding A.Ş.

KNM İnşaat ve Gayrimenkul Müşavirliği Tic. A.Ş

Koala

Kurtsan Medikal

KW Türkiye

KWV Kooperationsgesellschaft Für Warenverkehr 

Mbh

Lazzoni

Le Fırın

Lexus Türkiye 

Life Park 

Limak Holding

Liv Hospital

M PR Studio

Mask

Mattel 

Mavi

MDA Mimari Tasarım ve Dan. Hiz. Ltd. Şti

Medicana Sağlık Grubu 

Medina Turgul

Memorial Sağlık Grubu 

Meral Elektrik  Üretim A.Ş

Merem Gıda Restoran Tur İnş. San.Ltd. Şti.

Michael Page 

Mobiliz Takip Sistemleri

Mot Grup Bilişim Ltd Şti

MSS 

Multinet UP

Mutlu Villa

Neotech

Nestle Pure Life

New Balance

NGN Bilgi İletişim Hizmetleri

Nike

Nisse

Oba Kağıt 

Oba Perdesan

ODİN  AVIATION 

Olipoli Kids

Ortaks Yapım

Önem Günal Ajans

Özden Akaryakıt ve Mdeni Yağlar San Tic 

A.Ş

Özdilek Holding 

Özel Bakırköy Bahçeşehir Koleji

Özgür Kristal

Pembe İzler 

Pera Properti

Persona Sanat 

Play Sports Abroad

Playback Music

Podyum Park 

Polimeks Holding

Qubbe

Radisson Blu - Şişli

Royal Breed

S Design

Samsung 

Sante Mask 

Sarıtaş 

SASEL

Sek 

Selen Kozmetik

Selin Söğütliğil

Senaturk

Sente Services

Show Tv

Simit Sarayı 

Sinefekt

Sins Tekstil Bilişim ve Gıda

Social Maker Lab

Sony Müzik

Star Tv

Staras

Sunset 

Süzer Holding

Süzer Plaza

Şişli Belediyesi

TAFF Pictures

Talento

Talk Online Panel

Tatil Budur.com

TAV Havalimanları 

TDS Sport

Ted Mezunları 

Thanx Co

The Decor Art 

Thor Uluslararası Denizcilik

Toksöz Group

Tottolet

Toyota Türkiye Paz. Ve Satış A.Ş

Toyzz Shop

Tribal World İstanbul

Türk Kadınlar Birliği

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

Türsab

TV 8 

Uludağ

Ulusal Antrepo Hizm. Dış Tic Ltd Şti

Umberto Veronesi Vakfı 

Umur Kırtasiye 

Under Armour

Ünite İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

Vario

Vepa Aktif Spor Giyim A.Ş

Vodafone Park 

We Talent Management

Yasemin Özbudun

Yedi Mavi 

Yelkenci Group

Yöntem Kozmetik 

Yünperest

Yves Rocher

ZB Medya İletişim

Zuhal Dış. Tic. A.Ş.
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SPORCU MELEKLERİMİZ
2015 İSTANBUL MARATONU

Alp Kural

Babu Günister

Banu Kerse

Çağrı Çimen

E.Biber

Ekin Dokur

Elif Korkmaz

Eren Oksun

Ezgi Dokur

Leyla Akbaş

Merve Doğan

Nadira Odurakai

Pelin Saya

Selnur Teke

Sezin Laleciler

Şerife Çerezci

Tuna Yazıcı

Zsuzsi Palmai

Zuhal Tümay

DRAGON 2015

Ahmet Demir

Bahadır Arlıel

Barış Arduç

Begüm Özküren

Betül Doğan

Defne Arlıel

Erkan Mecit

Erman çelen

Fatih Örer

Hakan Çelen

İrina Balaban

Levent Avat

Mesut Aksu

Özge Özpirinççi

Sarp Taner Sümer

Sinem Alikoç

Sonat Doğan

Yiğit Sayılıgil

2016 MAYIS DRAGON

Ahmet Dalkıran

Ayberk Baykal

Bahadır Arlıel

Barış Arduç

Betül Doğan

Burkay Günay

Elhan Günay

Erhan Ertürk

Furkan Düz

Hakan Celen

Levent Avat

Mesut Aksu

Ozan Yelaldı

Özge Uzar

Petek Kışlalı (Davulcu)

Selin Söğütlügil

Sonat Doğan

Şahin Ünal

Yalçın Fidancı

Yiğit Saygılıgil

2016 EYLÜL DRAGON

Aytekin Aydeniz

Bahadır Arlıel

Betül Doğan

Burkay Günay

Cafer Kösedağı

Can Aygörmez

Elhan Ülgener

Eren Gürsoy

Görkem Güngör

Hakan Durmaz

Kayhan Yalçın

Latif Köse

Levent Akat

Mehmet Yılmaz

Murat Türker

Nihat Okçu

Selin Söğütlügil

Sercan Toprak

Sonat Doğan

Şahismail Özkaplan

Tunçsel Ülkü

Zuhal Saltabaş

İSTANBUL-2016-KAYD-ŞİŞLİ ETFAL 
ÇOCUK ONKOLOJİ HASTANESİ 
YENİDEN YAPILANDIRMA

Ahmet Taha Mortaş

Anıl Gümüşkaynak

Arman Basmacıoğlu

Arzu Çelik

Arzu Öztürk

Aslıhan Erşahin

Asli Irem Kocabay

Atilla Nergiz

Ayça Bilgin

Aykut Kerse

Aylİn KarakuŞ

Ayşe Darçın

Aysun Serter

Aysun Serter

Aysun Demirdogen

Bahadır Şekerci

Bahar Mutlu

Bahar Türkön

Banu Camuzcu

Banu Kerse

Banu Tanverdi

Barış Aşkan

Barış Çelebi

BaŞak ErgÜlmez Çİdem

Basar Uyanik Kocak

Begum Yazicioglu

Begüm Erinç

Belgin Erten

Berİn SarigÜl

Beste Taskiran

Betul Erdogan

Betül Bayraktar

Betül Dilek

Betül Doğan

Beyza Şat Güngör

Bilge Tuğlu

Birgül Gülsün Yılmaz

Buket Karaali

BÜlent Kana

Burak Sarı

Burcu ŞİmŞek

Cafer Kösedağı

ÇaĞatay Uygun

Canan Çınar

Cansu çolak

Cansu Telkes

Cemre Kandaz

Cengiz Nama

Cengiz Nama

Cenk Dogru

Ceren Sahin

Ceyda Ölmez Ayhan

Ceyda Yazıcı

Ceylan Alpay

ÇİÇek Meral

Cumhur Tekin

Deniz Dülger

Deniz Öncel

Derya YamadaĞ

Dicle Naz Ercan

Dida Kaymaz

Didem Yiğit

Dilek Yeşilkurt

Dİlek Pala

Duygu Akın

Duygu Bayır

Duygu Görmez

Duygu Hosdil

Duygu Kocaman

Duygu Saglam

Duygu Ceren Arıkfidan

Ebru Okur

Elhan Ülgener

Elif Örnek

Elif Tunç

Elif Naz Havsa

Emine Fırat

Emine Didem özsarı

Erbil Ümit Akay

Eren YÜksel

Erman çelen

Esin öztürk

Esin Özlem Darici

Esra Kaya

Esra Erdem

Esracan Daloglu

Evren Portioğlu

Ezgisu Biber
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Canan Çınar

Cansu çolak

Cansu Telkes

Cemre Kandaz

Cengiz Nama

Cengiz Nama

Cenk Dogru

Ceren Sahin

Ceyda Ölmez Ayhan

Ceyda Yazıcı

Ceylan Alpay

ÇİÇek Meral

Cumhur Tekin

Deniz Dülger

Deniz Öncel

Derya YamadaĞ

Dicle Naz Ercan

Dida Kaymaz

Didem Yiğit

Dilek Yeşilkurt

Dİlek Pala

Duygu Akın

Duygu Bayır

Duygu Görmez

Duygu Hosdil

Duygu Kocaman

Duygu Saglam

Duygu Ceren Arıkfidan

Ebru Okur

Elhan Ülgener

Elif Örnek

Elif Tunç

Elif Naz Havsa

Emine Fırat

Emine Didem özsarı

Erbil Ümit Akay

Eren YÜksel

Erman çelen

Esin öztürk

Esin Özlem Darici

Esra Kaya

Esra Erdem

Esracan Daloglu

Evren Portioğlu

Ezgisu Biber

Fatma Duran

Fatmagül Güzel

Ferhat ÖzbaŞoĞlu

Feyza Geylan

Feyza Şen

Filiz GÜl

Filiz Ozmen

Fuat özcan

Gamze Sarıkaya

Gamze MumcuoĞlu

Gizem Çağırankaya

Gökçe Aşkın

Gökhan Topoğlu

GÖkhan Menet

Gönül Selimoğlu

GÖnÜl Akin BaraÇ

Görkem Güngör

Gülçe Yüksel

Gülçin Duray

Gülnur Çelik

Gulsah Büyükşahin

Gülşah Keskin

Hakan Göde

Hakan Durmaz

Hanife Türkyılmaz

Hasan Kartal

Hilal Akbulut

Hülya Tanrıyaşükür

Huseyin Dag

Ilkin Aydin

İnci Asal

Işıl Dikici

Işıl Özdemir

İsmail Burak Meydancı

Kenan Görücü

Kerem Gokdag

Levent Sağıroğlu

Leyla Kurt

Mahmut Özkarataşlıoğlu

Mehmet Cimit

Mehmet Eroğlu

Mehmet Gürbüz

Mehmet Özgal

Mehmet Özkemah

Mehmet Öznal

Mehmet Tugay Özkan

Melda Recan

Melek Çıtlak

Melek OsmanoĞlu

Melek Yavuzer

Melike Nur Terzioglu

Melis Çamlıbel

Melisa Delioğlu

Meltem Aydın

Meltem Tosun

Meriç Işın

Merih Ozuguzel

Merve Akyazi

Mesut Özcan

Michael Page Turkey

Miray Neval Cencik

Müge Arasıler

Müge Kısaalioğlu

Muhammed Emin Yavuz

Muhittin Volkan Erinç

Mukaddes Güneykaya

Mukaddes Kartal

Münevver Güven

Mustafa Kinik

Mustafa Kodaz

Mustafa Mantıkcı

Mustafa İsteklİ

Mustafa Başar Gedik

Nahit Özer Koldaş

Nazli Demiroren Lochrie

Nazlı Deniz Bulutlar

Nermin Özkara

Neslihan Sami

Nevra Ekşi

Nida Yiğin

Nihan Aka Polat

Nil Erdoğan

Nilay Vardar

Nİl Selİn Özkan

Noyan Topkaya

Nuray Uygur

Nurcan Açıkbaş Eren

Nurhayat Özkan

Nurşah Kılıç

ödül Süseli

Okay Yıldırım

ömer Karaduman

Ömer Orhun

Onder Ozok

Önder Tolay

Onur ArduÇ

Onur Yilmaz

Oya Canbas

özge Arduç

özge Narin Dağ

Özlem Erinçin Zeren

Özlem Kaya

Özlem Köse

Özlem Kazan

Oznur Onur

Öznur Gencal Taka

Pelin Toksöz

Pelin Uluçam

Perihan Kobakçam

Petek Kışlalı

Pınar Öncel

Pınar Saltat

Rahşan An

Raziye Karabulut

Rıza Güller

Sefer Hasar

Selda Tarı Cimit

Selİm Kalayci

Selin Söğütlügil

Selma Bekiroğlu

Semİh ÇİflİkoĞlu

Semra Aydın

Semra özdemir

Semra Özçelik

Sena Sağlam

Serap Karslıoğlu

Sercan Yurtseven

Sercan78 Buyuksahin

Seren Çataltepe

Serkan AkdoĞan

Sesil şahin

Sevgİ TÜmer

Sevil Eskicioglu

Şevval Yılmaz

Sezen Aksu Karataş

Sibel Dilcan

Sibel Ersoy Arslan

Sibel Koçan

Sıla Beyhan

Sinem Selcuk

Sudenur Baş

Şükran Tuncer

şükriye Erdoğmuş

Şule Karaal

Tan Aknil

Tarik Akin

Tolga Lokumcu

Tuba Çavuşgil

Tuğba Yağan

Tuğba Yılmaz

Tulay Atas

Tülin Hatipoğlu

Tuna Dede

Turan Geç

Turgut Teknecİ

Ugur Akdeniz

Umut Baltaci

Vedat Şeref Şentürk

Vİldan İncİ

Volkan Eren

Volkan Varol

Volkan Yüksel

Yağmur Yıldız

Yasin Göksoy

Yusuf Çelİk

Zafer Tartar

Zeynep Canaydin

Zeynep Aygün

Zeynep Görpe

Zeynep Pınar Altug

Zuhal Saltabaş Dik
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SPORCU MELEKLERİMİZ
ANTALYA-2017-KAYD-ŞİŞLİ 
ETFAL ÇOCUK ONKOLOJİ 
HASTANESİ YENİDEN 
YAPILANDIRMA

Abdülkadir Fidan

Aslı Vural

Aysegul Ozduman

Bilge Tuğlu

Bilgin Uysal

Celal Sümer

Didem Culhaoglu

Didem Kaşlıoğlu

Elif Naz Havsa

Esma Kartal

Gonca GÜlden

GÜlfem MuradoĞlu

Gülsen Koçak

Haluk TozoĞlu

Hediye Savaş

İclal Zeynep Özgüç

Kenan Başdoğan

Mehmet Güneş

MÜÇteba Ergez

Mukaddes Güneykaya

Nİhan KaraoĞlu

Omer Bilgin

ÖzgÜn Özkaynak

Özlem Çetİner

Özlen Biçer

Pırıl Gürlek

Sakİn Findik

Sedat Firat

Sedef Uncu Akı

Şeyma Nur KÖseoĞlu

TuĞba GÜrkan

TuĞÇe Beran AktÜrk

Ümran Demirtaş

Vİldan İncİ

Yener Bayrak

Zuhal Saltabaş Dik

ZÜlfİye Özkaynak

BOZCAADA-2017-KAYD-ÜMRANİYE 
EĞİTİM ARAŞTIRMA ÇOCUK 
ONKOLOJİ BÖLÜMÜ VE İLİK 
NAKLİ PROJESİ

Ahmet Özgür Vural

Ali Orkun Yalım

Burak KaradaĞ

Can Özgüven

Canan Yalım

Celil Akman

Ceyda Ölmez Ayhan

Elif Naz Havsa

Fatih Barsbay

Fırat Barlas

Gani GÖral

GÖkÇe Şen

Göker Akinci

İclal Zeynep Özgüç

Kemal Işıtan

Kerem Özen

Mukaddes Güneykaya

Murat Duygulu

Nilay Arkün

Orkun Tunçel

Özgür Tüzgen

Sefacan Ay

Selin Söğütlügil

Selma Bekiroğlu

Serkan Deveci

Sevgi Kaya

Tuğba Tİmurkaynak

Vİldan İncİ

İSTANBUL-2017-KAYD-ÜMRANİYE 
EĞT. ARŞT. ÇOCUK ONKOLOJİ, 
KEMİK İLİĞİ NAKİL HAST. 
PROJESİ

Abakay Aydın

Abdi İbrahim Kurumsal

Abdülkerim Kavi

Ahmet Çakmak

Ahmet Taha Mortaş

Ahmet Umut Güngör

Ahu Selin Ay

Alev Öztürk

Ali Enes Edis

Ali Haydar Durmuş

Alper Güleyin

Arzu Coşkun Bilgin

Arzu Erbilgin Koç

Arzu Öztürk

Aslı Canöz

Ayşe Özgür

Ayşe Eda Orha

Aysun Tuna

Aytaç Polat

Bahadır Dursun

Banu Kerse

Barbaros İlkbahar

Belma Okuyucu

Berkant Duran

Berna Ulucay

Beyza Mutlu

Bilge Tuğlu

Birkan Baş

Buket Koral Gönüllü

Burak Gül

Burçak Özkök

Burçe Moralar

Burcu çamur

Burcu Cimrenli

Burcu Yılmaz

Cansın Bayyurt

Cansu Boran

Celgene Run Team

Cem Albayrak

Cem Çavdar

Cem Meriç

Cemile Bezeklioğlu

Cenk Bulutlar

Cevat Necipoğlu

Ceyda Ölmez Ayhan

Ceyda Uçkun

Çiğdem Akyürek

Çiğdem Çetİn

Cisem Batiran

Damla Büyükbay

Damla Doğrular

Deniz Bolcay

Derya Şimşek

Didem Arslan

Didem Civan

Didem Korkmaz

Dilek Yıldırım

Dolunay Kışlalı Edis

Duygu Kaban

Duygu Okcu

Duygu Şeyhoğlu

Ebru Kafa

Ebru Okur

Ebru Merve Kozlu

Ece Kahraman

Ece Şayin

Ecem Rahatlar

Eda Ceylan

Eda Korkmaz

Egecan Karabulut

Elçin Şişli

Elif Şenyuva

Elif Ülkü

Elif Naz Havsa

Elif Nilay Nalbant

Emel Ardalı

Emine Akdemir

Emre Vural

Eray Can Ateş

Erdal Koc

Erdem Karakoç

Erkan Ergin

Erman çelen

Ersoy Sezer

Esengül Tarsak

Esin öztürk

Esin Özlem Darici
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Cenk Bulutlar

Cevat Necipoğlu

Ceyda Ölmez Ayhan

Ceyda Uçkun

Çiğdem Akyürek

Çiğdem Çetİn

Cisem Batiran

Damla Büyükbay

Damla Doğrular

Deniz Bolcay

Derya Şimşek

Didem Arslan

Didem Civan

Didem Korkmaz

Dilek Yıldırım

Dolunay Kışlalı Edis

Duygu Kaban

Duygu Okcu

Duygu Şeyhoğlu

Ebru Kafa

Ebru Okur

Ebru Merve Kozlu

Ece Kahraman

Ece Şayin

Ecem Rahatlar

Eda Ceylan

Eda Korkmaz

Egecan Karabulut

Elçin Şişli

Elif Şenyuva

Elif Ülkü

Elif Naz Havsa

Elif Nilay Nalbant

Emel Ardalı

Emine Akdemir

Emre Vural

Eray Can Ateş

Erdal Koc

Erdem Karakoç

Erkan Ergin

Erman çelen

Ersoy Sezer

Esengül Tarsak

Esin öztürk

Esin Özlem Darici

Esra Ada

Esra Erbağı

Esra Erdinç

Esra Özkan Erinç

Ezgi Eriş

Ezgi Ulaş

Fatih Sak

Ferdi Aydın

Funda Coşkun

Funda Apak

Furkan Kucur

Gamze Eskicioğlu

Gaye Pulluoglu

Gizem Göldağı

Gizem Gürsoy

Gokhan Ayhan

Gökhan Eti

Göknur Nogratlı

Göksen Yücel

Gonca Erdogan

Gözde Yavuz

Gülçin Miçooğulları

Gülfem Muradoğlu

Gülşah Gençay

Gürkan Canpolat

Halil Kınaş

Hasan Durutürk

Hatice Canbağı Yıldız

Hatice Sevgi Uzun

Hatİce KanatoĞlu

Hazal Coban

Hazal Sena Metin

Hilal Peker

İclal Zeynep Özgüç

İlayda Yerlikayaoğlu

İlkay Sağlam

Ilker Durmuş

İlknur Kaptanoğlu

İpek Bahar

İrem Yirmibeş

Kaan Oran

Kadir AluÇ

Kenan Görücü

Kevser Erkul

Kübra Yeşilyurt

Leon Kasavi

Linet Aydın

Melis Uladi

Merve Başdemir

Merve Başgöze

Müge Balsarı

Mukaddes Güneykaya

Münevver Güven

Murat Hüner

Murat Keçkin

Mustafa Duyar

Mustafa Kasar

Mustafa Taşsever

Nazan Fettahoglu/ Irmak 

Okullari

Nazan Heslop

Nazife Korkmaz Uçan

Nazlıhan Akçay

Necati Yaman

Nehir Damla Baytüysüz

Nergis Altay

Nur Aytekin

NurgÜl Mergen

Nurullah Duran

Oğuz Korkmaz

Olcay Gencer

Omer Bilgin

Orcun özçelik

Öykü Arda

Ozge Priştineligil

Özge Öz

Özge Didem Uluhan

Özgür Erdoğan

Özkan Bayraktar

Özlem Koca

Öznur SavaŞ

Pelin ışık

Perihan Menkü

Petek Kışlalı

Pınar Ayorak

Pınar Özeren

Piril Naz

Rabia Senem Ayyildiz

Ramazan OĞuzcan

Rojda Koç

Salim Dursunoğlu

Salim Cinisli

Sare öykü Kanşat

Seda Ayhan

Seda Fehim

Sehnaz Önal

Selen Günaltay

Selma Bekiroğlu

Senay Özer

Şenol Şen

Şenol Efe Başlılar

Sercan Sancakli

Serhan GÜnay

Şerİf SÜrer

Şeyma Karagül

Sibel Berber

Süreyya ışık

Tamer Uzun

Tülcen Şen

Tuna Tanriverdİ

Ufuk Güler

Ülkü Dündar

Umut Balkiz

Vİldan İncİ

Volkan Bay

Volkan Eren

Volkan Eski

Volkan Karaalİ

Yağmur Türk

Yardımseverlik Koşucusu

Yasemin Çankaya

Yasemin Yarınıneli

Yasin Hakan Arayici

Yesim Engin

Yeşim Çalık

Yildiz Ayata

Zeynep Umut

Zuhal Saltabaş Dik

Zülküf Aydın

İSTANBUL-2018-KAYD-ÜMRANİYE 
HAST. KİT TEÇHİZAT 
TAMAMLAMA PROJESİ PROJESİ

Ahmet özkan Öztürk

Alper Can Aydın

AndaÇ Yilmaz

Arda İnce

Asli SÜbaŞi

Asuman Atakul

Ayla Teper

Ayşın Uzel

Bahar Demİrezen

Banu Noyan

Banu Miray Noyan

Basak Aytekin

Bülent Efe

Cem Mustafa Etçi

Cenk Taha Ulu

Cihan Arslan

Cihan Durmaz

Coşkun Sivri

Deniz Kurt

Dida Kaymaz

Dilek Efe

Duygu Yılmaz

Ebru Demir

Ebru Okur

Ebru Özdemir

Eda Beyazit İnce

Eda Şenol

Ekin Turkmen

Elif Arifağaoğlu

Elif OdabaŞ

Elif Birsu Tabur

Elif Naz Havsa

Emre Kabaş

Enis Sinan Reyhan

Eray Şele

Esin öztürk

Ezgihan Talay

Feriştah Zaferİ

Funda Yıldırım

Göknur Nogratlı

GÜrbÜz Bektaz

Halil Barutçu

Hikmet Uçarkuş
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SPORCU MELEKLERİMİZ
Ibrahim Kıyak

İstanbul Drama Sanat 

Akademisi

Kaan Ulu

Kerem Özkırış

Mazlum Akcasu

Melis Gulen

Merve Arifağaoğlu

Mukaddes Güneykaya

Murat KarabaŞ

Murat Mücahit Özdemir

Nihal& Yetkin

Nur Aytekin

Ogün Gülenç

Oğuz Tırpançeker

Özenç Aygün Gündüz

Ozgehan Talay

özlem Ikiışık Barutçu

Özlem Ateş

Pelin Sürmeli

Petek Kışlalı

Pirağa Meşe

Reyhan Mengi

Sayit Karataş

Seda SÜmen

Semra Erçek

Senem Gözde UludaĞ

Sera Yıldız

Sevinç Berber

Şeyma Abay

Sidika Topal

Sırrıcan Karadoğan

Tahsİn Atakuru

Tamer Özbek

Ugur Ernalbant

Utku Tanay Ulu

Veciha Özeren

Yaşar Serkan Emirhanoğlu

ANTALYA-2019-KAYD-ÜMRANİYE 
HAST. KİT TEÇHİZAT TAMAMLAMA 
PROJESİ PROJESİ

Alperen Altürk

Asuman Atakul

Burak Akın

Büşra Babacan

Cihan Atintaş

Dilan Kaya

Ebru Okur

Ebru Özel

Elif Kiraz

Emel Eren

Gizem Yıldırım

Gizem Tuğba Aktan

Helin Aydın

Huriye Ozcan

Kerem Pakyürek

Mehtap Özdemir

Merve Bayrak

Mutlan Erdem

Nazile Özöncül

Nur Aytekin

Nurtaç Bedir

Onur Kerim Dermanlı

Öykü Aydoğan

Özge Karabay

Pınar Gezen

Şebnem Köletelioğlu

Sercan İnce

Şule Özdoğan

Tolga Haşim Bedir

Yağmur Aksoy

Zeynep Aslı Tümer

İSTANBUL-2019-  ÇOCUKLARIMIZA 
UMUT OLMAK İÇİN KOŞTUK

Çağrı Atakan

Nilgün Türker

Funda R. Alhan

Orçun Kürüm

Petek Kışlalı

Esra Güzeller

Ebru Okur

Nur Aytekin

Arzu Uğur

Sevan Kılıçyan

Ali Tan Kutluay

Mukaddes Güneykaya

Serap Ulusoy

Gökçe Alaçlı

Melek Yavuzer

Büşra Öztürk

Mehmet Pak

Berna Karasaç

Serkan Karasaç

Tolga Ulusoy

Canan Kırmacı

Yaren Akpınar

Sıdıka Topal

Uğur Ernalbant

ANTALYA-2020-KAYD-YAŞAM 
DESTEĞİ PROJESİ PROJESİ

Albina Yiğit

Asil Acar

Bartu Sayımbay

Çiğdem Demirtürk

Ebru Okur

Elif Durukan

Hasan Berkcan Aydin

Kadriye Arslan

Kasım Can Balak

Nur Aytekin

Petek Kışlalı

Rıza Martaş

Sakİn Findik

BOĞAZİÇİ YÜZME-2020-KAYD-BİR-
LİKTE İYİLEŞELİM PROJESİ

Abdullah Bayrak

Göktuğ Sürer

Mert Onaran

Mert Ağan

İSTANBUL YM-2020-KAYD-BİRLİKTE 
İYİLEŞELİM PROJESİ

Ebru Okur

Elif Durukan

Gamze Beyhan

Kenan Akman

Melisa Delioğlu

Muharrem Cem Kesici

Murat Evci

Mustafa Taşsever

Nur Aytekin

Petek Kışlalı

Zuhal Saltabaş Dik

Yasin Çalışkan

Yeliz Özdemir

Yener Bayrak

Yunus Emre Şentürk

Zuhal Saltabaş Dik

İSTANBUL M-2020-KAYD-BİRLİKTE 
İYİLEŞELİM! PROJESİ

Abdullah Bayrak

Ali Kaplan

Ayşe Nur Çetin

Bahar Özçelik

Banu Kadıoğlu

Begum Ozer

Berna İnan

Buse Ucanlar

Ceren Ayşe Togay

Dicle Deniz

Dida Kaymaz

Dilara Yıldız

Dilber Sümer

Duygu Bolat

Ebru Okur

Elif Durukan
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Elif Demir Uğur

Emel Bilget

Emrah Yıldırım

Erkan Mecit

Fatma Nilüfer İlkİŞ

Fırat Namlı

Gülnaz Karahan

Hasret Şahİn

Hatice Çabuk

Hatice Güngör

İbrahim Ay

İrem Erdem

Mehmet Çatalağaç

Mert Conker

Merve Kavak

Muzaffer Ergun Gözet

Nagihan Yakupoğlu

Nur Aytekin

Nuray Turkkan

Orçun Kürüm

Petek Kışlalı

Refika Yuva

Satı Aydoğmuş

Saynur Yolcu

Selma Koç

Sema Akyan

Semra Akbulut

Şule Güzel

TuĞba Eren

Yasin Kalkan

Yunus Emre ÖzgÜn

Zuhal Saltabaş Dik
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BASINDA BİZ 
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HABER
SAYISI ERİŞİM EŞDEĞERMECRA

Tv*

Yazılı Basın

İnternet*

43 -

173 38.361.777 4.573.952₺

23.601.080₺

-1.068 26.810.564

*Tablodaki veriler medya takip üretim verilerinden oluşturulmuştur.
HABER SAYISI: Basında kaç adet haberle yer alındığını ifade etmektedir.
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SOSYAL
MEDYADA
BİZ 

SOSYAL MEDYADAKİ
KANALLARIMIZ

Facebook

kişi

Twitter

Instagram TikTok

154.905

63.500 8991

takipçi

takipçitakipçi

9332
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Kanserle mücadele konusunda
farkındalık yaratmak, yardım kampanyalarımızı 

ve etkinliklerimizi duyurmak için sosyal 
medya kanallarımızı aktif olarak kullanıyor

 her gün yüzlerce kişiye ulaşıyoruz.
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DERNEĞİMİZE BİRÇOK ŞEKİLDE
DESTEK OLABİLİRSİNİZ! 

BAĞIŞ
KANALLARI 

Doğum günlerini derneğimize bağışlamak isteyenler iyilik paylaş üzerinden kampanya 

açıyor, doğum günü hediyesi istemek yerine derneğimize bağış istiyor. 

Siz de kendiniz, sevdikleriniz için kampanya açabilir veya sevdiğiniz kişilerin doğum 

günleri için bağış yapıp kanser hastası çocuklarımıza destek olabilirsiniz.
 

https://iyilikpaylas.org/

İYİLİK PAYLAŞ

Apple Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Help Steps uygulaması, 

GoogleFit uygulaması ile entegre çalışıyor. Siz yürürken veya spor yaparken biriktird-

iğiniz adımlar, kanser hastası çocuklarımız için bağışa dönüşüyor. Uygulamayı kullanarak, 

adımlarınızı bağışa çevirip, bağış yapılacak STK olarak derneğimizi seçmeniz yeterli. 
 

https://www.helpsteps.app/home

HELP STEPS
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KANALLARI 
BKM Express mobil uygulaması üzerinden “KAREKOD OKU” butonuna basıp, bağış sayfamızda yer 

alan karekodu okutarak veya doğrudan karekodun üzerine tıklayarak, Kansersiz Yaşam 

Derneği’ne kolayca bağış yapabilirsiniz.
 
https://www.bkmexpress.com.tr/BKMExpress/pub/purchase/payby-
link/paybylink.bkm?mid=6dde3b3e-8ec6-4285-8734-51ed36ac5b0b&qrid=TW6d8817-b2a9-43ae-90d8-kydbkmexpres

Trendyol'un başlattığı #BirliktenKuvvetDoğar kampanyası ile linkte yer alan

Kansersiz Yaşam Derneği logosuna tıklayarak, kanser hastalarına destek olmak için 

bağış yapabilirsiniz.
 

trendyol.com/bagis

BKM EXPRESS 

TRENDYOL

Alışverişlerinizde iyilikkazansin.com sitesini kullanarak, her alışverişte cebinizden 

ekstra ücret çıkmadan derneğimize ve kanser hastası çocıklarımıza destek olabilir-

siniz. Ücretsiz olan bu platformda bağış için derneğimizi seçtiğinizde, alışveriş 

tutarının bir kısmı İyilik Kazansın tarafından derneğimize aktarılır.
 

https://www.iyilikkazansin.com/

İYİLİK KAZANSIN
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MALİ TABLOLAR
KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ 

01.01.2020/31.12.2020 DÖNEMİ
DÖNEMİ BİLANÇOSU

AKTİF 
I -DÖNEN VARLIKLAR
A.HAZIR DEĞERLER
Kasa
Bankalar
D.DİĞER ALACAKLAR
Aidat alacağı
Eski üyelerden aidat alacağı
Firmalardan alacak
E.STOKLAR
Avans ödemeler
II-DURAN VARLIKLAR
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR
Amortismana tabi demirbaşlar
Diğer demirbaşlar
Birimiş amortismanlar (-)
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Amortismana tabi haklar
Diğer haklar
Birikmiş amortismanlar (-)
 
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

 
PASİF 
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B.TİCARİ BORÇLAR
Satıcılar
C.DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Gelecek dönem aidat ödemeleri
F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi
Ödenecek Bes kesintisi
H.GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
Aidat Tahakkuku
III-ÖZKAYNAKLAR
A.SERMAYE
Amortismana tabi d.başlar karşılığı
Demirbaşlar karşılığı
Haklar karşılığı
C.KÂR YEDEKLERİ
Özel fonlar
D.GEÇMİŞ YIL GELİR FAZLALARI
Geçmiş yıllar net gelir fazlaları
E.GEÇMİŞ YIL GİDER FAZLALARI (-)
Geçmiş yıllar net gider fazlası (-)
F.DÖNEM NET ZARARI (-)
2020 yılı net gider fazlası (-)
 
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

793,72
649.337,25

10.400,00
19.000,00
1.652,50

13.500,00

30.593,35 
221.142,95 
-10.529,36 

14.963,22 
1.770,00 
-2.348,00 

19.601,41

200,00

43.098,22
13.770,83
381,00

29.800,00

2.014,57
221.142,95
1.770,00

449.856,91

1.284.792,09

-877.238,68

-238.913,67

694.683,47 

255.592,16 

950.275,63
 

106.851,46 

843.424,17 

950.275,63 

650.130,97

31.052,50

13.500,00

241.206,94 

14.385,22 

19.601,41 

200,00 

57.250,05 

29.800,00 

224.927,52 

449.856,91 

1.284.792,09 

-877.238,68 

-238.913,67 
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KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ 
01.01.2020/31.12.2020 DÖNEMİ

GELİR-GİDER TABLOSU

A.FAALİYET GELİRLERİ
Aidat ve Bağış Gelirleri
Aidat gelirleri
Ümraniye Eğt.Ve Araştırma Hast.Yard.Geliri
Yaşatır Bağış Geliri
Yaşam Desteği Projesi Yard.Geliri
Bağış Gelirleri ( Bireysel ) 
Bağış Gelirleri ( Kurumsal ) 
Yurt Dışı Bağış Gelirleri

E.FAALİYET GİDERLERİ
Amaca yönelik giderler
Tedavi Destek Giderleri
Yurtiçi Etkinlik Giderleri
Yapılan Yardım Ve Bağışlar
Basın Ve Tanıtım Giderleri
Sosyal Medya Giderleri
Tanıtım Ve Tanıtım Malzemeleri Giderleri
Yaşatır Giderleri 
Yaşam Desteği Projesi Giderleri
Aylık Ücretler ( Kamu Hast.Görev.Per. ) 
Sgk İşveren Hissesi ( Kamu Hast.Görev.Per.)
İşsizlik Primi İşveren His.(KamuHast.Gö.Per.)

Genel yönetim giderleri
Aylık Ücretler Ve Diğer Ödemeler ( Ofis ) 
Yemek Giderleri
Sgk,Sgdp,İşsizlik Primi İşveren Hissesi
Nakliye Ve Kargo Giderleri
Posta Telefon Sair Haberleşme Giderleri
Kira Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Noter Giderleri
Şehir içi - şehir dışı seyahat giderleri
Büro Demirbaş Bakım Onarım Giderleri
Büro Demirbaş Alımı Giderleri
Temizlik ve temizlik malzemesi giderleri
Banka Masrafı Giderleri
Elektrik Su Doğalgaz Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Amortisman gideri
Sair muhtelif gider
Damga vergisi giderleri
İş Güvenliği Ve Sağ.Giderleri

FAALİYET GİDER FAZLASI

F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER
Mevduat faiz geliri
Kur farkı geliri

DÖNEM NET GİDER FAZLASI

  
1.300,00
57.449,06 
379.784,05 
215.800,00 
419.596,48 
650.128,30 
12.599,64 

31.927,25 
19.258,56 
393.866,49 
65.195,57 
47.781,16 
30.655,94 
379.784,05  
248.378,20  
113.625,06 
22.826,05 
2.272,09 
 

398.268,79  
35.643,79 
67.687,64 
10.901,56 
10.257,35 
18.536,00 
13.809,23 
1.568,62 
965,00 
1.948,00 
2.816,29
7.383,14 
6.785,49  
3.143,88  
32.233,24  
5.402,86  
20.525,47 
1.180,42 
5.115,00 

21.980,25 
2.190,74 

1.736.657,53 

-1.999.742,19 

-263.084,66 

24.170,99 

238.913,67 

1.736.657,53 

1.355.570,42 

644.171,77 

111



k-Mevzuata uymak koşuluyla yardım toplama faali-
yetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından 
bağış kabul etmek.
l- Derneğe gelir sağlamak ve elde edeceği gelirleri 
dernek amacı doğrultusunda kullanmak üzere İktisadi 
İşletme kurmak.

m- Kanser hastası olan veya atlatmış kişilere, ayni 
ve nakdi yardım yapmak için bağış ve yardım toplamak; 
n-Milli ve dini günlerde(Milli bayramlar ve Dini 
bayramlar dahil olmak üzere tüm günlerde) bağış kabul 
etmek, ihtiyacı olanlara günlerin anlamına göre ayni 
ve nakdi destekte bulunmak.

o- Kanser hastası olan veya atlatmış kişilere 
verilmek üzere kurban bağışı ya da yardımı kabul 
etmek ve dağıtmak.

p- Kanser Hastası olan veya atlatmış olanların 
kendilerine ya da yakınlarına eğitim, terapi ve 
istihdam desteğinde bulunmak.

r- Kanser Hastası olan veya atlatmış olanlara burs 
vermek ve yurt içi ve yurt dışı eğitim faali-
yetlerinde maddi destek olmak.

ğ-Amacı ve çalışma konularını yerine getirmek üzere, 
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 
kuruluşları, bilim insanları, uzmanlar ve yurt içi ve 
yurt dışındaki gerçek ve tüzel her türlü kişi, kurum 
ve kuruluşla iş birliği yapmak.

h-Kanser ve toplumu tehdit eden diğer hastalıklar ile 
ilgili bilimsel ve sosyal içerikli eğitim, bilg-
ilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere 
ilgili kurumlardan izin almak ve mevzuata uymak 
koşuluyla okul, akademi, enstitü vb. adlarla örgün 
eğitim, uzaktan eğitim ve elektronik ortam alanların-
da faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşlar kurmak, 
kurdurmak, bu şekilde çalışan kurum ve kuruluşları 
imkanlar ölçüsünde desteklemek ve işbirliği yapmak. 

ı- Amaca ve çalışma konularına uygun şekilde faaliyet 
gösterecek kreş, spor merkezi, kültür merkezi, 
kütüphane ve benzeri yerler kurmak, kurdurmak, 
işletmek ya da işlettirmek. 

i-Amaca uygun federasyon, birlik, platform vb. 
kuruluş ve topluluklara katılmak; gerektiğinde vakıf 
kurmak.

j-Derneğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çay 
toplantısı, yemekli toplantı, piyango çekilişi, 
konser, film ve tiyatro gösterisi, balo, sergi, 
kermes, şenlik, dinleti, spor turnuvaları vb. etkin-
likler düzenlemek ve bu etkinliklerden elde edilecek 
bağış ve geliri kabul etmek.

b-Kanser ve toplumu tehdit eden hastalıkların önlen-

mesi, teşhisi ve tedavisi konularında dünyadaki ve 

ülkemizdeki durumu belirlemek amacıyla düzenli olarak 

araştırmalar yapmak ya da yaptırmak; gelişmeleri 

takip etmek. 

c-Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 

tedavisiyle ilgili dünyada ortaya çıkan yeniliklerin 

ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmaları 

yapmak. 

ç-Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 
tedavisi konularında ülkemizdeki uzmanların katıla-

cağı ya da, ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanların bir 

araya geleceği seminer, konferans, panel vb. ulusal 
ve uluslararası toplantılar düzenlemek ya da, düzen-
lenen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak. 

d-Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 
tedavisi konularında, ülkemizdeki ve dünyadaki 
uzmanların katılacağı, toplumun her kesimine yönelik 
seminer, konferans, panel vb. eğitim, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek ya da 
düzenlenecek toplantılara katılmak.

e-Toplumun dikkatini kanser ve diğer hastalıklara 
çekmek; Toplumda kanser ve diğer hastalıklardan 
korunma bilincini geliştirmek; bu amaçla, yazılı, 
sesli, görsel, elektronik ortam, sosyal paylaşım 
ağları vb. her türlü iletişim araçlarını kullanmak; 
radyo-televizyon programları, basın toplantısı, film 
gösterisi vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenle-
necek etkinliklerde bulunmak.

f-Kanser ve toplumu tehdit eden diğer hastalıklara 
toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak 
amacıyla konser, dinleti, tiyatro gösterisi, spor 
yarışmaları vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenle-
necek etkinliklere katılmak; bu amaçla bireysel ya da 
takım halindeki sporculardan oluşan sporcu grupları 
oluşturmak. 

g-Kanser ve diğer hastalıklarla ilgili konularda 
bilimsel ve sosyal içerikli panel, konferans, semin-
er, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek, düzenlenen 
toplantılara katılmak, konuyla ilgili her türlü 
araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, kitap, gazete, 
dergi, broşür vb. her türlü süreli veya süresiz 
yayınları çıkarmak ve dağıtmak.

DERNEĞİN ADI
MADDE 1- Derneğin adı, Kansersiz Yaşam Derneği’ dir. 

Kısa adı, KAYD olarak kullanılır. 

DERNEK MERKEZİ
MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul ilidir. Dernek, 

yurt içi ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

AMAÇ
MADDE 3-  Kansersiz Yaşam Derneği’nin amacı;başta 

kanser olmak üzere, hastalıklarla mücadele etmek; 

kanser ve diğer hastalıklara karşı toplumda eğitim, 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, 

bu sayede hastalıkların topluma zarar vermesinin 

önüne geçmek; başta kanser olmak üzere, hastalıkların 

erken teşhis ve tedavileri konularında bilimsel ve 

sosyal çalışmalar yapmak; başta kanser olmak üzere, 

hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve tedavileri-

yle ilgili dünyadaki gelişmeleri izleyip, bunların 

ülkemizde uygulanmasını sağlamak; kanser ve diğer 

hastalıklarla mücadele eden kişilere imkânlar 

ölçüsünde her türlü desteği vermek, yıl içinde elde 

ettiği gelirin 2/3’ünü kamu yararına harcamak ve 

böylece, toplumun daha sağlıklı bir şekilde varlığını 

sürdürmesine katkıda bulunmak olup Kansersiz Yaşam 

Derneği’nin amaç edindiği hizmetler, herkesin yararı-

na açık olacak, belli bir yöre ve kitle ile sınırlı 

olmayacaktır.

ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 4– Kansersiz Yaşam Derneği, yukarıdaki amacını 

gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a-Başta kanser olmak üzere, toplumu tehdit eden 

hastalıkların türlerini, ortaya çıkma nedenlerini, 

ülkemizde görülme sıklığını belirlemek; bu konuyla 

ilgili gerekli araştırmaları düzenli olarak yapmak ya 

da yaptırmak.

ANA TÜZÜĞÜ
KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ,

AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI
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k-Mevzuata uymak koşuluyla yardım toplama faali-
yetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından 
bağış kabul etmek.
l- Derneğe gelir sağlamak ve elde edeceği gelirleri 
dernek amacı doğrultusunda kullanmak üzere İktisadi 
İşletme kurmak.

m- Kanser hastası olan veya atlatmış kişilere, ayni 
ve nakdi yardım yapmak için bağış ve yardım toplamak; 
n-Milli ve dini günlerde(Milli bayramlar ve Dini 
bayramlar dahil olmak üzere tüm günlerde) bağış kabul 
etmek, ihtiyacı olanlara günlerin anlamına göre ayni 
ve nakdi destekte bulunmak.

o- Kanser hastası olan veya atlatmış kişilere 
verilmek üzere kurban bağışı ya da yardımı kabul 
etmek ve dağıtmak.

p- Kanser Hastası olan veya atlatmış olanların 
kendilerine ya da yakınlarına eğitim, terapi ve 
istihdam desteğinde bulunmak.

r- Kanser Hastası olan veya atlatmış olanlara burs 
vermek ve yurt içi ve yurt dışı eğitim faali-
yetlerinde maddi destek olmak.

ğ-Amacı ve çalışma konularını yerine getirmek üzere, 
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör 
kuruluşları, bilim insanları, uzmanlar ve yurt içi ve 
yurt dışındaki gerçek ve tüzel her türlü kişi, kurum 
ve kuruluşla iş birliği yapmak.

h-Kanser ve toplumu tehdit eden diğer hastalıklar ile 
ilgili bilimsel ve sosyal içerikli eğitim, bilg-
ilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak üzere 
ilgili kurumlardan izin almak ve mevzuata uymak 
koşuluyla okul, akademi, enstitü vb. adlarla örgün 
eğitim, uzaktan eğitim ve elektronik ortam alanların-
da faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşlar kurmak, 
kurdurmak, bu şekilde çalışan kurum ve kuruluşları 
imkanlar ölçüsünde desteklemek ve işbirliği yapmak. 

ı- Amaca ve çalışma konularına uygun şekilde faaliyet 
gösterecek kreş, spor merkezi, kültür merkezi, 
kütüphane ve benzeri yerler kurmak, kurdurmak, 
işletmek ya da işlettirmek. 

i-Amaca uygun federasyon, birlik, platform vb. 
kuruluş ve topluluklara katılmak; gerektiğinde vakıf 
kurmak.

j-Derneğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çay 
toplantısı, yemekli toplantı, piyango çekilişi, 
konser, film ve tiyatro gösterisi, balo, sergi, 
kermes, şenlik, dinleti, spor turnuvaları vb. etkin-
likler düzenlemek ve bu etkinliklerden elde edilecek 
bağış ve geliri kabul etmek.

b-Kanser ve toplumu tehdit eden hastalıkların önlen-

mesi, teşhisi ve tedavisi konularında dünyadaki ve 

ülkemizdeki durumu belirlemek amacıyla düzenli olarak 

araştırmalar yapmak ya da yaptırmak; gelişmeleri 

takip etmek. 

c-Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 

tedavisiyle ilgili dünyada ortaya çıkan yeniliklerin 

ülkemizde uygulanması için gerekli çalışmaları 

yapmak. 

ç-Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 
tedavisi konularında ülkemizdeki uzmanların katıla-

cağı ya da, ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanların bir 

araya geleceği seminer, konferans, panel vb. ulusal 
ve uluslararası toplantılar düzenlemek ya da, düzen-
lenen ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak. 

d-Kanser ve diğer hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve 
tedavisi konularında, ülkemizdeki ve dünyadaki 
uzmanların katılacağı, toplumun her kesimine yönelik 
seminer, konferans, panel vb. eğitim, bilgilendirme 
ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek ya da 
düzenlenecek toplantılara katılmak.

e-Toplumun dikkatini kanser ve diğer hastalıklara 
çekmek; Toplumda kanser ve diğer hastalıklardan 
korunma bilincini geliştirmek; bu amaçla, yazılı, 
sesli, görsel, elektronik ortam, sosyal paylaşım 
ağları vb. her türlü iletişim araçlarını kullanmak; 
radyo-televizyon programları, basın toplantısı, film 
gösterisi vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenle-
necek etkinliklerde bulunmak.

f-Kanser ve toplumu tehdit eden diğer hastalıklara 
toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak 
amacıyla konser, dinleti, tiyatro gösterisi, spor 
yarışmaları vb. etkinlikler düzenlemek ya da düzenle-
necek etkinliklere katılmak; bu amaçla bireysel ya da 
takım halindeki sporculardan oluşan sporcu grupları 
oluşturmak. 

g-Kanser ve diğer hastalıklarla ilgili konularda 
bilimsel ve sosyal içerikli panel, konferans, semin-
er, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek, düzenlenen 
toplantılara katılmak, konuyla ilgili her türlü 
araştırmaları yapmak ya da yaptırmak, kitap, gazete, 
dergi, broşür vb. her türlü süreli veya süresiz 
yayınları çıkarmak ve dağıtmak.

DERNEĞİN ADI
MADDE 1- Derneğin adı, Kansersiz Yaşam Derneği’ dir. 

Kısa adı, KAYD olarak kullanılır. 

DERNEK MERKEZİ
MADDE 2- Derneğin merkezi İstanbul ilidir. Dernek, 

yurt içi ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

AMAÇ
MADDE 3-  Kansersiz Yaşam Derneği’nin amacı;başta 

kanser olmak üzere, hastalıklarla mücadele etmek; 

kanser ve diğer hastalıklara karşı toplumda eğitim, 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, 

bu sayede hastalıkların topluma zarar vermesinin 

önüne geçmek; başta kanser olmak üzere, hastalıkların 

erken teşhis ve tedavileri konularında bilimsel ve 

sosyal çalışmalar yapmak; başta kanser olmak üzere, 

hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve tedavileri-

yle ilgili dünyadaki gelişmeleri izleyip, bunların 

ülkemizde uygulanmasını sağlamak; kanser ve diğer 

hastalıklarla mücadele eden kişilere imkânlar 

ölçüsünde her türlü desteği vermek, yıl içinde elde 

ettiği gelirin 2/3’ünü kamu yararına harcamak ve 

böylece, toplumun daha sağlıklı bir şekilde varlığını 

sürdürmesine katkıda bulunmak olup Kansersiz Yaşam 

Derneği’nin amaç edindiği hizmetler, herkesin yararı-

na açık olacak, belli bir yöre ve kitle ile sınırlı 

olmayacaktır.

ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 4– Kansersiz Yaşam Derneği, yukarıdaki amacını 

gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a-Başta kanser olmak üzere, toplumu tehdit eden 

hastalıkların türlerini, ortaya çıkma nedenlerini, 

ülkemizde görülme sıklığını belirlemek; bu konuyla 

ilgili gerekli araştırmaları düzenli olarak yapmak ya 

da yaptırmak.
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açanlar; ekonomik çıkar sağlamak gibi yöntemlerle 
dernek üyeliğini amacı dışında kullananlar; yazılı 
bildirime rağmen bir yıllık üyelik ödentisini ödemey-
enler,  Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak  Yönetim 
Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 9- Disiplin cezaları şunlardır:
a-Uyarma,  b-Kınama,  c-Üyelikten çıkarma.

8’ci maddede sayılanların varlığı halinde, uyarma ve 
kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından; üyelikten 
çıkarma cezası ise Disiplin Kurulunun görüşü alınarak 
Yönetim Kurulu tarafından verilir.  Disiplin incele-
mesi, verilecek cezalar ve izlenecek usul, Genel 
Kurulca kabul edilecek Disiplin Yönetmeliğiyle 
düzenlenir

ÜYELİK ÖDENTİSİ
Madde 10- Üyelik ödentisi aşağıdaki şekildedir: 

A-Üyelik ödentisi: Yıllık 100 TL (Yüz Türk Lirası) 
dır. Üyelik ödentisinin ait olduğu yılın Mart ayı 
sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

B-Giriş ödentisi: 100 TL (Yüz Türk Lirası) dır ve 
üyelik başvurusunun kabul edildiğinin bildirilmesin-
den itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenir. 

C-Üye ödentilerini arttırmaya ya da eksiltmeye Genel 
Kurul yetkilidir. Genel Kurul dönemini ve sınırlarını 
belirlemek koşuluyla üye ödentisini arttırma ve 
eksiltme konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

ÜYE OLMA KOŞULLARI
Madde 5-  Dernek amaçlarına uygun hareket eden ve 
Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümlerine 
göre derneklere üyeliğinde bir sakınca bulunmayan her 
gerçek ya da tüzel kişi, KAYD’ne üye olabilir. 

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
Madde 6-  KAYD üyeliği iki çeşittir: 
A- Asıl Üyelik: Derneğe üye olmak isteyen gerçek ya 
da tüzel kişi, yazılı olarak yönetim kuruluna 
başvurur. Yönetim Kurulu, başvuruyu inceler ve sonucu 
30 gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildi
rir.

B- Onursal Üyelik: Sağlık alanında başarılı çalışma-
ları olan ya da KAYD’ne maddi ya da manevi katkıda 
bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla onursal üye 
olarak kabul edilirler. Onursal üyelerin Genel Kurula 
katılma, dernek organlarına seçilme ve oy kullanma 
hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA 
Madde  7-  Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı bildi-
rimde bulunarak üyelikten çıkma hakkına sahiptir. 
Üyelikten çıkma, üye olunan dönemlere ait üye ödenti-
si borcunu ortadan kaldırmaz. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde  8-  Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’ na 
göre derneklere üye olma koşullarını kaybedenler; 
KAYD amacına ve dernek tüzüğüne hakim olan etik 
değerlere aykırı hareket edenler; tutum ve 
davranışları KAYD üyeliğiyle bağdaşmayanlar; KAYD 
aleyhine çalışarak maddi veya manevi zarara yol 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 34– Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla bir 
ya da birden fazla kişiden oluşan temsilcilikler 
açılabilir. 
Temsilci olarak görevlendirilenlerin adres ve kimlik 
bilgileri temsilcilerden biri tarafından o yerin en 
büyük mülkî amirine bildirilir.  Temsilcilikler, 
dernek genel kurullarında temsil edilmezler.
 

TEMCİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ 
Madde 35- Temsilciliklerin görevleri şunlardır:
a-Bulundukları yerde derneği temsil etmek.

b-Bulundukları yerde dernek faaliyetlerini yürütmek.

c-Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer işleri 
yapmak.

DİSİPLİN KURULU 
Madde 32 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildiği tarihi 
izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığın-
da ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda başkanını 
seçer. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. Çalışma şekli, Genel Kurul’ca çıkarılacak 
dernek üyeleri Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 33-Disiplin Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren 
hallerde Yönetim Kurulu’ nun talebi üzerine uyarı, 
kınama ya da üyelikten çıkarma cezası ile ilgili 
görüşünü gerekli inceleme ve soruşturmasını, kişile-
rin savunmasını da alarak rapor halinde Yönetim 
Kuruluna   bildirmek.

b- Genel Kurul’a bir çalışma dönemine ilişkin, 
çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak,

c-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ç-Disiplin Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak. 

verilmesine , ya da  üyelikten çıkarmaya karar 
vermek.

d-Genel Kurul kararlarına uygun olarak taşınır ve 
taşınmaz mal edinmek, edinilmiş mallar üzerinde 
kullanma, satma, bağışlama VB. işlemleri yapmak, 
bağışları kabul etmek.

e-Genel Kurul kararı doğrultusunda İktisadi İşletme 
kuruluşu için gereken çalışma esaslarını hazırlamak, 
tescil, ilan, vs. kuruluş işlemlerini yapmak, İktisa-
di İşletmeyi kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

f-Derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda ücretli veya 
ücretsiz olarak çalışacak kişileri görevlendirmek.

g-Dernek çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Kurul, 
Komite vb. çalışma grupları oluşturmak; bunların 
çalışma esaslarını belirlemek.

ğ-Gerek duyulan yerlerde temsilcilik açmak; temsilci-
liklerde bir ya da birden fazla temsilci görevlendir-
mek, temsilcilerin görevlerine son vermek , temsilci-
likleri kapatmak.

h-Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporla-
rını gelir-gider raporlarını ve bütçeyi hazırlayıp 
Genel Kurul‘a sunmak.

ı-Dernek için gerekli yönetmelikleri hazırlayıp Genel 
Kurula sunmak.

i-Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

j-Defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulma-
sını sağlamak.

k-Dernekler mevzuatı, tüzük ve Genel Kurul kararla-
rıyla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

DENETİM  KURULU
Madde 30-  Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini 
yapar. Seçildiği tarihten itibaren en geç bir hafta 
içinde en yaşlı üye başkanlığında ilk toplantısını 
yapar ve bir başkan seçer. Altı ayda bir olağan ve 
gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere iki çeşit 
denetim yapar. Denetim sırasında istenecek bilgi ve 
belgelerin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kuru-
lu’na verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu’nun 
çalışma şekli ve denetim usulü, Genel Kurul’ca 
çıkarılacak İç Denetim Yönetmeliği ile düzenlenir.

DENETİM  KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 31-  Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Dernek çalışmalarının mevzuata, tüzüğe ve Genel 
Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incele-
mek.

b-Dernek defter ve kayıtlarının mevzuata uygun 
tutulup tutulmadığını incelemek.

c-Belirlediği eksiklikleri bir rapor halinde Yönetim 
Kurulu’na bildirmek.

ç-Genel Kurul’a sunulacak denetim raporunu hazırla-
mak.

d-Gerekli hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya 
çağırmak.

e-İç Denetim Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

f-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ASBAŞKANLAR  
Madde 25- Asbaşkanların görevleri şunlardır:
a-Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın yapacağı 
görevlendirmeye göre Yönetim Kuruluna başkanlık 
etmek.

b-Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine 
verilen diğer işleri yapmak.

GENEL SEKRETER
Madde 26- Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.

b-Toplantı tutanağı ve karar defterini tutmak.

c-Derneğin diğer defter ve kayıtlarının düzenli ve 
mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.

ç-Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını başkan-
la birlikte hazırlamak.

d-Derneğin yazışmalarını yapmak.

SAYMAN
Madde 27- Sayman üyenin görevleri şunlardır:
a- Dernek gelirlerini tahsil etmek, alındı belgesi 
bastırmak,  düzenlemek, deftere kaydetmek ve bu 
belgelerle ilgili diğer işlemleri yapmak.

b-Dernek harcamalarını yapmak.

c-Derneğin günlük nakit akışını düzenlemek ve denet-
lemek.

ç-Genel Kurula sunulacak mali tabloları ve tahmini 
bütçeyi başkanla birlikte hazırlamak.

d-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen  işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 28- Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda 
bir yapar. Gerek görülen hallerde Başkan tarafından 
Olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıyı Başkan, 
Başkan’ın bulunmaması halinde Asbaşkan yönetir. 
Toplantı gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ayrıca, 
toplantıda üyelerin görüşülmesini istediği konular da 
gündeme eklenir. Toplantıda görüşülen konular Genel 
Sekreter tarafından tutanak altına alınır. Kararlar, 
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit 
olması halinde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü 
kabul edilmiş sayılır. Alınan kararlar toplantı 
sonunda karar defterine yazılır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde üç toplantıya 
mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi 
istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet 
edilir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 29- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Derneği her türlü kişi ve kurum önünde temsil 
etmek.

b-Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kararları 
almak.

c-Dernek adına sözleşme imzalamak, borç, taahhüt  , 
VB. işlemleri yapmak. 

ç-KAYD’ne üyeliğine kabul ve üyelikten çıkma başvuru-
larını en geç otuz gün içinde   karara bağlamak;  
Disiplin Kurulu’ nun görüşünü de alarak disiplin 
cezası verilmesine  yer olmadığına, disiplin cezası 

b-Derneğin iki yıllık bütçesini ve çalışma raporunu 
görüşmek ve karara bağlamak.

c-Dernek organlarını seçmek.

ç-Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek amacına 
uygun kuruluşlara üye                                  
olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek, bu kuruluş-
larda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ya 
da, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

d-Taşınır ya da taşınmaz mal edinmeye, edinilmiş 
mallar üzerinde satım, bağış VB. tasarruflarda 
bulunmaya karar vermek ya da bu konularda Yönetim 
Kurulu’na yetki vermek.

e-Derneğin borçlanmasına karar vermek ya da koşulla-
rını belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na 
yetki vermek.

f-Derneğin İktisadi İşletme kurmasına, işletmesine ya 
da işlettirilmesine karar vermek ya da bu konularda 
yönetim kuruluna yetki vermek.

g-Tüzüğü değiştirmek.

ğ-Derneğin dağılmasına karar vermek.

h-Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik VB. düzen-
lemeleri yapmak.

ı-Derneğin diğer organlarının kararlarına yönelik 
itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

i-Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görev-
leri yapmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 21-  Yönetim Kurulu, 15  asıl ve 7 yedek üyeden 
oluşur. Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, 
Genel Kurulca seçilir. Ayrılmalar nedeniyle asıl 
üyeliklerde boşalma meydana geldiğinde, yedek üyeler 
sırayla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına 
rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun 
altına düşerse, Genel Kurul otuz gün içinde toplanmak 
üzere toplantıya çağrılır.

KAYD’NİN TEMSİLİ
Madde 22- KAYD ’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil 
yetkisi Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da 
üçüncü şahıslara verilebilir. 

GÖREV DAĞILIMI 
Madde 23-  Yönetim Kurulu, görevi devraldığı tarihten 
itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yapar. 
Toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Toplantıda, 
bir Başkan, bir Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üye tam 
sayısının yarısını geçmemek üzere yeteri sayıda 
Asbaşkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. 
Diğer üyelerin de görevlerini saptar. 

BAŞKAN
Madde 24- Başkanın görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.
b-KAYD’ni temsil etmek.
c-Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer dernek organları-
nın ve birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını 
sağlamak.
ç-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen işleri yapmak.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 15 - Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına 
katılma hakkına sahip üyelerin tam sayısının yarısın-
dan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin 
sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tamsayı-
sının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 16- Genel Kurul toplantısı, daha önce üyelere 
bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır. Toplantıya 
katılma hakkına sahip üyeler, kimliklerini göstererek 
ve üye listesinde adlarının karşısını imzalayarak 
toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı varsa 
durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim 
Kurulu Başkanı ya da Başkan tarafından görevlendiri-
len bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan 
divan kurulu seçilir. Divan kurulu üyelerinin KAYD 
üyesi olmaları zorunlu değildir. Seçimden sonra 
toplantı Divan Kurulu tarafından yönetilir. 

Toplantı düzeninden ve toplantı yerinin güvenliğinden 
Divan Başkanı sorumludur. Divan Kurulu, gündeme göre 
toplantıyı yönetir ve toplantıda görüşülen konular ve 
alınan kararlar tutanak altına alınır. Düzenlenen 
tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim 
Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Belgelerin saklanma-
sından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim 
Kurulu Başkanı, toplantı tarihini izleyen yedi gün 
içinde dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni 
seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 17- Genel Kurul toplantısında daha önce üyelere 
bildirilen gündem konuları görüşülür. Ancak, toplan-
tıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı 
olarak verecekleri önerge ile görüşülmesini istedik-
leri konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL KARARLARI
Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan 
üyelerin oy çoğunluğu ve açık oyla alınır. Ancak, 
Genel Kurul’ da aksine bir karar alınmamışsa dernek 
organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Tüzük deği-
şikliği ve derneğin dağılması kararları, toplantıya 
katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. 
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye 
bu oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

ORGANLARIN SEÇİMİ
Madde  19- Dernek organlarının seçiminde, seçimlerin 
yönetilmesi, oyların sayım ve dökümü Divan Kurulu ya 
da Genel Kurul tarafından seçilecek sandık kurulunca 
yapılır. Divan Başkanı, gündeme göre seçimlere 
geçileceğini ilan eder ve KAYD organlarına adaylık 
başvurusu için bir süre belirler. Bu süre içinde, 
organlara aday olmak isteyenlerin isimleri liste 
halinde divana bildirilir. Seçimler sırasında oyların 
eşit çıkması üzerine uygulanacak yöntem Genel Kurulca 
belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  20- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlar-
dır:

a-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile 
gelir-gider raporlarını görüşmek, raporları kabul 
etmek ya da sorumlular hakkında işlem yapılmasına 
karar vermek.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde  14 -  Olağan ve Olağanüstü toplantı çağrıları 
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, 
toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin bir liste-
sini hazırlar. Genel Kurul Toplantısının tarihi, 
yeri, saati, gündemi, birinci toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi, 
yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce 
üyelere yazı, elektronik posta ile ya da üyeler 
tarafından bildirilen GSM telefonlarına SMS, internet 
sitesi veya yerel gazeteler ile bildirilir. Birinci 
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi 
günden az, atmış günden fazla olamaz
Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması 
dışında başka bir nedenle ertelenirse, ikinci toplan-
tının tarihi, yeri, saati, erteleme nedenleri yine 
üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. 
Ertelenen toplantının altı ay içinde yapılması 
zorunludur.

Madde 11- KAYD Organları şunlardır:
a-Genel Kurul 
b-Yönetim Kurulu
c-Denetim Kurulu
ç-Disiplin Kurulu 

GENEL KURUL
Madde  12- Genel Kurul, derneğin üye ödentisini 
ödemiş asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin 
en yetkili karar organıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 13 -  Genel Kurul toplantıları, olağan ve 
olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. 

a-Olağan Genel Kurul toplantıları, iki yılda bir Mart 
ayında yapılır. 

b-Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ya da en son yapılan Genel 
Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin 
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim 
Kurulu’nun çağrısıyla yapılır.
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TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 34– Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla bir 
ya da birden fazla kişiden oluşan temsilcilikler 
açılabilir. 
Temsilci olarak görevlendirilenlerin adres ve kimlik 
bilgileri temsilcilerden biri tarafından o yerin en 
büyük mülkî amirine bildirilir.  Temsilcilikler, 
dernek genel kurullarında temsil edilmezler.
 

TEMCİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ 
Madde 35- Temsilciliklerin görevleri şunlardır:
a-Bulundukları yerde derneği temsil etmek.

b-Bulundukları yerde dernek faaliyetlerini yürütmek.

c-Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer işleri 
yapmak.

DİSİPLİN KURULU 
Madde 32 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildiği tarihi 
izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığın-
da ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda başkanını 
seçer. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. Çalışma şekli, Genel Kurul’ca çıkarılacak 
dernek üyeleri Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 33-Disiplin Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren 
hallerde Yönetim Kurulu’ nun talebi üzerine uyarı, 
kınama ya da üyelikten çıkarma cezası ile ilgili 
görüşünü gerekli inceleme ve soruşturmasını, kişile-
rin savunmasını da alarak rapor halinde Yönetim 
Kuruluna   bildirmek.

b- Genel Kurul’a bir çalışma dönemine ilişkin, 
çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak,

c-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ç-Disiplin Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak. 

verilmesine , ya da  üyelikten çıkarmaya karar 
vermek.

d-Genel Kurul kararlarına uygun olarak taşınır ve 
taşınmaz mal edinmek, edinilmiş mallar üzerinde 
kullanma, satma, bağışlama VB. işlemleri yapmak, 
bağışları kabul etmek.

e-Genel Kurul kararı doğrultusunda İktisadi İşletme 
kuruluşu için gereken çalışma esaslarını hazırlamak, 
tescil, ilan, vs. kuruluş işlemlerini yapmak, İktisa-
di İşletmeyi kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

f-Derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda ücretli veya 
ücretsiz olarak çalışacak kişileri görevlendirmek.

g-Dernek çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Kurul, 
Komite vb. çalışma grupları oluşturmak; bunların 
çalışma esaslarını belirlemek.

ğ-Gerek duyulan yerlerde temsilcilik açmak; temsilci-
liklerde bir ya da birden fazla temsilci görevlendir-
mek, temsilcilerin görevlerine son vermek , temsilci-
likleri kapatmak.

h-Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporla-
rını gelir-gider raporlarını ve bütçeyi hazırlayıp 
Genel Kurul‘a sunmak.

ı-Dernek için gerekli yönetmelikleri hazırlayıp Genel 
Kurula sunmak.

i-Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

j-Defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulma-
sını sağlamak.

k-Dernekler mevzuatı, tüzük ve Genel Kurul kararla-
rıyla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

DENETİM  KURULU
Madde 30-  Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini 
yapar. Seçildiği tarihten itibaren en geç bir hafta 
içinde en yaşlı üye başkanlığında ilk toplantısını 
yapar ve bir başkan seçer. Altı ayda bir olağan ve 
gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere iki çeşit 
denetim yapar. Denetim sırasında istenecek bilgi ve 
belgelerin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kuru-
lu’na verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu’nun 
çalışma şekli ve denetim usulü, Genel Kurul’ca 
çıkarılacak İç Denetim Yönetmeliği ile düzenlenir.

DENETİM  KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 31-  Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Dernek çalışmalarının mevzuata, tüzüğe ve Genel 
Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incele-
mek.

b-Dernek defter ve kayıtlarının mevzuata uygun 
tutulup tutulmadığını incelemek.

c-Belirlediği eksiklikleri bir rapor halinde Yönetim 
Kurulu’na bildirmek.

ç-Genel Kurul’a sunulacak denetim raporunu hazırla-
mak.

d-Gerekli hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya 
çağırmak.

e-İç Denetim Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

f-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ASBAŞKANLAR  
Madde 25- Asbaşkanların görevleri şunlardır:
a-Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın yapacağı 
görevlendirmeye göre Yönetim Kuruluna başkanlık 
etmek.

b-Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine 
verilen diğer işleri yapmak.

GENEL SEKRETER
Madde 26- Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.

b-Toplantı tutanağı ve karar defterini tutmak.

c-Derneğin diğer defter ve kayıtlarının düzenli ve 
mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.

ç-Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını başkan-
la birlikte hazırlamak.

d-Derneğin yazışmalarını yapmak.

SAYMAN
Madde 27- Sayman üyenin görevleri şunlardır:
a- Dernek gelirlerini tahsil etmek, alındı belgesi 
bastırmak,  düzenlemek, deftere kaydetmek ve bu 
belgelerle ilgili diğer işlemleri yapmak.

b-Dernek harcamalarını yapmak.

c-Derneğin günlük nakit akışını düzenlemek ve denet-
lemek.

ç-Genel Kurula sunulacak mali tabloları ve tahmini 
bütçeyi başkanla birlikte hazırlamak.

d-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen  işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 28- Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda 
bir yapar. Gerek görülen hallerde Başkan tarafından 
Olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıyı Başkan, 
Başkan’ın bulunmaması halinde Asbaşkan yönetir. 
Toplantı gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ayrıca, 
toplantıda üyelerin görüşülmesini istediği konular da 
gündeme eklenir. Toplantıda görüşülen konular Genel 
Sekreter tarafından tutanak altına alınır. Kararlar, 
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit 
olması halinde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü 
kabul edilmiş sayılır. Alınan kararlar toplantı 
sonunda karar defterine yazılır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde üç toplantıya 
mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi 
istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet 
edilir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 29- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Derneği her türlü kişi ve kurum önünde temsil 
etmek.

b-Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kararları 
almak.

c-Dernek adına sözleşme imzalamak, borç, taahhüt  , 
VB. işlemleri yapmak. 

ç-KAYD’ne üyeliğine kabul ve üyelikten çıkma başvuru-
larını en geç otuz gün içinde   karara bağlamak;  
Disiplin Kurulu’ nun görüşünü de alarak disiplin 
cezası verilmesine  yer olmadığına, disiplin cezası 

b-Derneğin iki yıllık bütçesini ve çalışma raporunu 
görüşmek ve karara bağlamak.

c-Dernek organlarını seçmek.

ç-Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek amacına 
uygun kuruluşlara üye                                  
olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek, bu kuruluş-
larda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ya 
da, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

d-Taşınır ya da taşınmaz mal edinmeye, edinilmiş 
mallar üzerinde satım, bağış VB. tasarruflarda 
bulunmaya karar vermek ya da bu konularda Yönetim 
Kurulu’na yetki vermek.

e-Derneğin borçlanmasına karar vermek ya da koşulla-
rını belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na 
yetki vermek.

f-Derneğin İktisadi İşletme kurmasına, işletmesine ya 
da işlettirilmesine karar vermek ya da bu konularda 
yönetim kuruluna yetki vermek.

g-Tüzüğü değiştirmek.

ğ-Derneğin dağılmasına karar vermek.

h-Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik VB. düzen-
lemeleri yapmak.

ı-Derneğin diğer organlarının kararlarına yönelik 
itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

i-Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görev-
leri yapmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 21-  Yönetim Kurulu, 15  asıl ve 7 yedek üyeden 
oluşur. Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, 
Genel Kurulca seçilir. Ayrılmalar nedeniyle asıl 
üyeliklerde boşalma meydana geldiğinde, yedek üyeler 
sırayla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına 
rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun 
altına düşerse, Genel Kurul otuz gün içinde toplanmak 
üzere toplantıya çağrılır.

KAYD’NİN TEMSİLİ
Madde 22- KAYD ’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil 
yetkisi Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da 
üçüncü şahıslara verilebilir. 

GÖREV DAĞILIMI 
Madde 23-  Yönetim Kurulu, görevi devraldığı tarihten 
itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yapar. 
Toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Toplantıda, 
bir Başkan, bir Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üye tam 
sayısının yarısını geçmemek üzere yeteri sayıda 
Asbaşkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. 
Diğer üyelerin de görevlerini saptar. 

BAŞKAN
Madde 24- Başkanın görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.
b-KAYD’ni temsil etmek.
c-Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer dernek organları-
nın ve birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını 
sağlamak.
ç-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen işleri yapmak.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 15 - Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına 
katılma hakkına sahip üyelerin tam sayısının yarısın-
dan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin 
sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tamsayı-
sının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 16- Genel Kurul toplantısı, daha önce üyelere 
bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır. Toplantıya 
katılma hakkına sahip üyeler, kimliklerini göstererek 
ve üye listesinde adlarının karşısını imzalayarak 
toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı varsa 
durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim 
Kurulu Başkanı ya da Başkan tarafından görevlendiri-
len bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan 
divan kurulu seçilir. Divan kurulu üyelerinin KAYD 
üyesi olmaları zorunlu değildir. Seçimden sonra 
toplantı Divan Kurulu tarafından yönetilir. 

Toplantı düzeninden ve toplantı yerinin güvenliğinden 
Divan Başkanı sorumludur. Divan Kurulu, gündeme göre 
toplantıyı yönetir ve toplantıda görüşülen konular ve 
alınan kararlar tutanak altına alınır. Düzenlenen 
tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim 
Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Belgelerin saklanma-
sından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim 
Kurulu Başkanı, toplantı tarihini izleyen yedi gün 
içinde dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni 
seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 17- Genel Kurul toplantısında daha önce üyelere 
bildirilen gündem konuları görüşülür. Ancak, toplan-
tıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı 
olarak verecekleri önerge ile görüşülmesini istedik-
leri konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL KARARLARI
Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan 
üyelerin oy çoğunluğu ve açık oyla alınır. Ancak, 
Genel Kurul’ da aksine bir karar alınmamışsa dernek 
organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Tüzük deği-
şikliği ve derneğin dağılması kararları, toplantıya 
katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. 
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye 
bu oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

ORGANLARIN SEÇİMİ
Madde  19- Dernek organlarının seçiminde, seçimlerin 
yönetilmesi, oyların sayım ve dökümü Divan Kurulu ya 
da Genel Kurul tarafından seçilecek sandık kurulunca 
yapılır. Divan Başkanı, gündeme göre seçimlere 
geçileceğini ilan eder ve KAYD organlarına adaylık 
başvurusu için bir süre belirler. Bu süre içinde, 
organlara aday olmak isteyenlerin isimleri liste 
halinde divana bildirilir. Seçimler sırasında oyların 
eşit çıkması üzerine uygulanacak yöntem Genel Kurulca 
belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  20- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlar-
dır:

a-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile 
gelir-gider raporlarını görüşmek, raporları kabul 
etmek ya da sorumlular hakkında işlem yapılmasına 
karar vermek.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde  14 -  Olağan ve Olağanüstü toplantı çağrıları 
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, 
toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin bir liste-
sini hazırlar. Genel Kurul Toplantısının tarihi, 
yeri, saati, gündemi, birinci toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi, 
yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce 
üyelere yazı, elektronik posta ile ya da üyeler 
tarafından bildirilen GSM telefonlarına SMS, internet 
sitesi veya yerel gazeteler ile bildirilir. Birinci 
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi 
günden az, atmış günden fazla olamaz
Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması 
dışında başka bir nedenle ertelenirse, ikinci toplan-
tının tarihi, yeri, saati, erteleme nedenleri yine 
üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. 
Ertelenen toplantının altı ay içinde yapılması 
zorunludur.

Madde 11- KAYD Organları şunlardır:
a-Genel Kurul 
b-Yönetim Kurulu
c-Denetim Kurulu
ç-Disiplin Kurulu 

GENEL KURUL
Madde  12- Genel Kurul, derneğin üye ödentisini 
ödemiş asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin 
en yetkili karar organıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 13 -  Genel Kurul toplantıları, olağan ve 
olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. 

a-Olağan Genel Kurul toplantıları, iki yılda bir Mart 
ayında yapılır. 

b-Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ya da en son yapılan Genel 
Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin 
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim 
Kurulu’nun çağrısıyla yapılır.
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TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 34– Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla bir 
ya da birden fazla kişiden oluşan temsilcilikler 
açılabilir. 
Temsilci olarak görevlendirilenlerin adres ve kimlik 
bilgileri temsilcilerden biri tarafından o yerin en 
büyük mülkî amirine bildirilir.  Temsilcilikler, 
dernek genel kurullarında temsil edilmezler.
 

TEMCİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ 
Madde 35- Temsilciliklerin görevleri şunlardır:
a-Bulundukları yerde derneği temsil etmek.

b-Bulundukları yerde dernek faaliyetlerini yürütmek.

c-Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer işleri 
yapmak.

DİSİPLİN KURULU 
Madde 32 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildiği tarihi 
izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığın-
da ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda başkanını 
seçer. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. Çalışma şekli, Genel Kurul’ca çıkarılacak 
dernek üyeleri Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 33-Disiplin Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren 
hallerde Yönetim Kurulu’ nun talebi üzerine uyarı, 
kınama ya da üyelikten çıkarma cezası ile ilgili 
görüşünü gerekli inceleme ve soruşturmasını, kişile-
rin savunmasını da alarak rapor halinde Yönetim 
Kuruluna   bildirmek.

b- Genel Kurul’a bir çalışma dönemine ilişkin, 
çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak,

c-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ç-Disiplin Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak. 

DEFTER TUTMA USULÜ
Madde 40- Dernek defterleri Noter ya da Dernekler İl 
Müdürlüğü’ne onaylatılır. Bu defterlerin tutulma 
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu 
kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 
yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esasına 
göre yapılır.
 
Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen işletme hesabı ya 
da bilanço usulü esaslarından hangisinin uygulanaca-
ğına Dernekler Yönetmeliğindeki şartlara göre, 
Yönetim Kurulu karar veriri.  Belirlenecek usule göre 
tüzüğün 39.nci maddesinde sayılan defterlerden 
gerekli olanlar kullanılır. 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmesi ve faali-
yetlerini yürütebilmesi için, ihtiyaç duyulması 
halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabi-
lir. Bu borçlanma bütçenin gelir kaynakları ile 
karşılanamayacak tutarlarda ve Derneği ödeme güçlüğü-
ne düşürecek nitelikte olamaz.  

DEFTERLER
Madde  39- KAYD defterleri şunlardır:

a-Karar defteri
b-Gelen-Giden evrak kayıt defteri
c-Üye kayıt defteri
ç-İşletme Hesabı Defteri 
d-Yevmiye defteri
e-Büyük defter
f-Envanter defteri

GİDERLER
Madde 37-KAYD’nin  giderleri şunlardır:
a-Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, 
aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve 
defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, 
personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi 
daimi giderler.

b-Derneğin amacına uygun faaliyetlere ve bunlarla 
ilgili her türlü toplantılara katılmak için yapılacak 
her türlü gider.

c-Dernek çalışmalarına katılacaklara yapılacak 
ödemeler.

ç-Dernek organlarının toplantıları için yapılacak 
giderler.

d-Toplantıların organizasyonunu yapmak için gerekecek 
her türlü gider.

e-Temsil için yapılacak giderler.

f-KAYD tarafından davet edilen konuklar için yapılma-
sı gereken tüm giderler.

g-Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken 
giderler.

ğ-KAYD’nin gereksinimleri için satın alınacak veya 
inşa ettirilecek taşınmazların gerekli kıldığı 
harcamalar.

h-Aidat ve abone giderleri.

ı-Yıl içinde elde edilen gelirlerin 2/3’ünün kamu 
yararına harcanması zorunludur.

GELİRLER
Madde 36-KAYD’nin gelirleri şunlardır:
a-Üye ödentileri.

b-Üyelerin yapacağı  bağışlar.

c-Her türlü kişi ve kurumlardan gelen mevzuata uygun 
bağış ve yardımlar.

ç-Çay toplantısı, yemek, konser, dinleti, balo, 
sergi, kermes, şenlik, film , tiyatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vb. gösterileri, gibi yardım toplama etkinliklerinden 
elde edilecek gelirler.

d-Turnuva, her türlü yarışma, sportif temaslar ve her 
türlü spor etkinliklerinden sağlanacak gelirler.

e-Süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelir-
ler.

f-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarından elde 
edilecek gelirler.

g-KAYD yararına işletilecek otopark, büfe, sağlık 
merkezi , spor merkezi , kültür merkezi ,  vb. 
işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere kurulacak 
iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

h-Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

ı-Mevzuata uygun diğer gelirler. Mevzuata uygun olmak 
üzere SMS yolu ile yapılacak yardımlar dahil olmak 
üzere her türlü diğer gelirler ve yardımlar.
Gelirler, alındı belgesiyle tahsil edilir ve bu 
belgeler alındı belgesi kayıt defterine işlenir.

verilmesine , ya da  üyelikten çıkarmaya karar 
vermek.

d-Genel Kurul kararlarına uygun olarak taşınır ve 
taşınmaz mal edinmek, edinilmiş mallar üzerinde 
kullanma, satma, bağışlama VB. işlemleri yapmak, 
bağışları kabul etmek.

e-Genel Kurul kararı doğrultusunda İktisadi İşletme 
kuruluşu için gereken çalışma esaslarını hazırlamak, 
tescil, ilan, vs. kuruluş işlemlerini yapmak, İktisa-
di İşletmeyi kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

f-Derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda ücretli veya 
ücretsiz olarak çalışacak kişileri görevlendirmek.

g-Dernek çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Kurul, 
Komite vb. çalışma grupları oluşturmak; bunların 
çalışma esaslarını belirlemek.

ğ-Gerek duyulan yerlerde temsilcilik açmak; temsilci-
liklerde bir ya da birden fazla temsilci görevlendir-
mek, temsilcilerin görevlerine son vermek , temsilci-
likleri kapatmak.

h-Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporla-
rını gelir-gider raporlarını ve bütçeyi hazırlayıp 
Genel Kurul‘a sunmak.

ı-Dernek için gerekli yönetmelikleri hazırlayıp Genel 
Kurula sunmak.

i-Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

j-Defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulma-
sını sağlamak.

k-Dernekler mevzuatı, tüzük ve Genel Kurul kararla-
rıyla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

DENETİM  KURULU
Madde 30-  Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini 
yapar. Seçildiği tarihten itibaren en geç bir hafta 
içinde en yaşlı üye başkanlığında ilk toplantısını 
yapar ve bir başkan seçer. Altı ayda bir olağan ve 
gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere iki çeşit 
denetim yapar. Denetim sırasında istenecek bilgi ve 
belgelerin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kuru-
lu’na verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu’nun 
çalışma şekli ve denetim usulü, Genel Kurul’ca 
çıkarılacak İç Denetim Yönetmeliği ile düzenlenir.

DENETİM  KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 31-  Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Dernek çalışmalarının mevzuata, tüzüğe ve Genel 
Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incele-
mek.

b-Dernek defter ve kayıtlarının mevzuata uygun 
tutulup tutulmadığını incelemek.

c-Belirlediği eksiklikleri bir rapor halinde Yönetim 
Kurulu’na bildirmek.

ç-Genel Kurul’a sunulacak denetim raporunu hazırla-
mak.

d-Gerekli hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya 
çağırmak.

e-İç Denetim Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

f-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ASBAŞKANLAR  
Madde 25- Asbaşkanların görevleri şunlardır:
a-Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın yapacağı 
görevlendirmeye göre Yönetim Kuruluna başkanlık 
etmek.

b-Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine 
verilen diğer işleri yapmak.

GENEL SEKRETER
Madde 26- Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.

b-Toplantı tutanağı ve karar defterini tutmak.

c-Derneğin diğer defter ve kayıtlarının düzenli ve 
mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.

ç-Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını başkan-
la birlikte hazırlamak.

d-Derneğin yazışmalarını yapmak.

SAYMAN
Madde 27- Sayman üyenin görevleri şunlardır:
a- Dernek gelirlerini tahsil etmek, alındı belgesi 
bastırmak,  düzenlemek, deftere kaydetmek ve bu 
belgelerle ilgili diğer işlemleri yapmak.

b-Dernek harcamalarını yapmak.

c-Derneğin günlük nakit akışını düzenlemek ve denet-
lemek.

ç-Genel Kurula sunulacak mali tabloları ve tahmini 
bütçeyi başkanla birlikte hazırlamak.

d-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen  işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 28- Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda 
bir yapar. Gerek görülen hallerde Başkan tarafından 
Olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıyı Başkan, 
Başkan’ın bulunmaması halinde Asbaşkan yönetir. 
Toplantı gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ayrıca, 
toplantıda üyelerin görüşülmesini istediği konular da 
gündeme eklenir. Toplantıda görüşülen konular Genel 
Sekreter tarafından tutanak altına alınır. Kararlar, 
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit 
olması halinde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü 
kabul edilmiş sayılır. Alınan kararlar toplantı 
sonunda karar defterine yazılır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde üç toplantıya 
mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi 
istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet 
edilir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 29- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Derneği her türlü kişi ve kurum önünde temsil 
etmek.

b-Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kararları 
almak.

c-Dernek adına sözleşme imzalamak, borç, taahhüt  , 
VB. işlemleri yapmak. 

ç-KAYD’ne üyeliğine kabul ve üyelikten çıkma başvuru-
larını en geç otuz gün içinde   karara bağlamak;  
Disiplin Kurulu’ nun görüşünü de alarak disiplin 
cezası verilmesine  yer olmadığına, disiplin cezası 

b-Derneğin iki yıllık bütçesini ve çalışma raporunu 
görüşmek ve karara bağlamak.

c-Dernek organlarını seçmek.

ç-Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek amacına 
uygun kuruluşlara üye                                  
olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek, bu kuruluş-
larda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ya 
da, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

d-Taşınır ya da taşınmaz mal edinmeye, edinilmiş 
mallar üzerinde satım, bağış VB. tasarruflarda 
bulunmaya karar vermek ya da bu konularda Yönetim 
Kurulu’na yetki vermek.

e-Derneğin borçlanmasına karar vermek ya da koşulla-
rını belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na 
yetki vermek.

f-Derneğin İktisadi İşletme kurmasına, işletmesine ya 
da işlettirilmesine karar vermek ya da bu konularda 
yönetim kuruluna yetki vermek.

g-Tüzüğü değiştirmek.

ğ-Derneğin dağılmasına karar vermek.

h-Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik VB. düzen-
lemeleri yapmak.

ı-Derneğin diğer organlarının kararlarına yönelik 
itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

i-Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görev-
leri yapmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 21-  Yönetim Kurulu, 15  asıl ve 7 yedek üyeden 
oluşur. Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, 
Genel Kurulca seçilir. Ayrılmalar nedeniyle asıl 
üyeliklerde boşalma meydana geldiğinde, yedek üyeler 
sırayla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına 
rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun 
altına düşerse, Genel Kurul otuz gün içinde toplanmak 
üzere toplantıya çağrılır.

KAYD’NİN TEMSİLİ
Madde 22- KAYD ’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil 
yetkisi Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da 
üçüncü şahıslara verilebilir. 

GÖREV DAĞILIMI 
Madde 23-  Yönetim Kurulu, görevi devraldığı tarihten 
itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yapar. 
Toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Toplantıda, 
bir Başkan, bir Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üye tam 
sayısının yarısını geçmemek üzere yeteri sayıda 
Asbaşkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. 
Diğer üyelerin de görevlerini saptar. 

BAŞKAN
Madde 24- Başkanın görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.
b-KAYD’ni temsil etmek.
c-Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer dernek organları-
nın ve birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını 
sağlamak.
ç-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen işleri yapmak.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 15 - Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına 
katılma hakkına sahip üyelerin tam sayısının yarısın-
dan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin 
sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tamsayı-
sının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 16- Genel Kurul toplantısı, daha önce üyelere 
bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır. Toplantıya 
katılma hakkına sahip üyeler, kimliklerini göstererek 
ve üye listesinde adlarının karşısını imzalayarak 
toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı varsa 
durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim 
Kurulu Başkanı ya da Başkan tarafından görevlendiri-
len bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan 
divan kurulu seçilir. Divan kurulu üyelerinin KAYD 
üyesi olmaları zorunlu değildir. Seçimden sonra 
toplantı Divan Kurulu tarafından yönetilir. 

Toplantı düzeninden ve toplantı yerinin güvenliğinden 
Divan Başkanı sorumludur. Divan Kurulu, gündeme göre 
toplantıyı yönetir ve toplantıda görüşülen konular ve 
alınan kararlar tutanak altına alınır. Düzenlenen 
tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim 
Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Belgelerin saklanma-
sından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim 
Kurulu Başkanı, toplantı tarihini izleyen yedi gün 
içinde dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni 
seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 17- Genel Kurul toplantısında daha önce üyelere 
bildirilen gündem konuları görüşülür. Ancak, toplan-
tıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı 
olarak verecekleri önerge ile görüşülmesini istedik-
leri konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL KARARLARI
Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan 
üyelerin oy çoğunluğu ve açık oyla alınır. Ancak, 
Genel Kurul’ da aksine bir karar alınmamışsa dernek 
organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Tüzük deği-
şikliği ve derneğin dağılması kararları, toplantıya 
katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. 
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye 
bu oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

ORGANLARIN SEÇİMİ
Madde  19- Dernek organlarının seçiminde, seçimlerin 
yönetilmesi, oyların sayım ve dökümü Divan Kurulu ya 
da Genel Kurul tarafından seçilecek sandık kurulunca 
yapılır. Divan Başkanı, gündeme göre seçimlere 
geçileceğini ilan eder ve KAYD organlarına adaylık 
başvurusu için bir süre belirler. Bu süre içinde, 
organlara aday olmak isteyenlerin isimleri liste 
halinde divana bildirilir. Seçimler sırasında oyların 
eşit çıkması üzerine uygulanacak yöntem Genel Kurulca 
belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  20- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlar-
dır:

a-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile 
gelir-gider raporlarını görüşmek, raporları kabul 
etmek ya da sorumlular hakkında işlem yapılmasına 
karar vermek.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde  14 -  Olağan ve Olağanüstü toplantı çağrıları 
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, 
toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin bir liste-
sini hazırlar. Genel Kurul Toplantısının tarihi, 
yeri, saati, gündemi, birinci toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi, 
yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce 
üyelere yazı, elektronik posta ile ya da üyeler 
tarafından bildirilen GSM telefonlarına SMS, internet 
sitesi veya yerel gazeteler ile bildirilir. Birinci 
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi 
günden az, atmış günden fazla olamaz
Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması 
dışında başka bir nedenle ertelenirse, ikinci toplan-
tının tarihi, yeri, saati, erteleme nedenleri yine 
üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. 
Ertelenen toplantının altı ay içinde yapılması 
zorunludur.

Madde 11- KAYD Organları şunlardır:
a-Genel Kurul 
b-Yönetim Kurulu
c-Denetim Kurulu
ç-Disiplin Kurulu 

GENEL KURUL
Madde  12- Genel Kurul, derneğin üye ödentisini 
ödemiş asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin 
en yetkili karar organıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 13 -  Genel Kurul toplantıları, olağan ve 
olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. 

a-Olağan Genel Kurul toplantıları, iki yılda bir Mart 
ayında yapılır. 

b-Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ya da en son yapılan Genel 
Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin 
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim 
Kurulu’nun çağrısıyla yapılır.
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TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 34– Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla 
gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla bir 
ya da birden fazla kişiden oluşan temsilcilikler 
açılabilir. 
Temsilci olarak görevlendirilenlerin adres ve kimlik 
bilgileri temsilcilerden biri tarafından o yerin en 
büyük mülkî amirine bildirilir.  Temsilcilikler, 
dernek genel kurullarında temsil edilmezler.
 

TEMCİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ 
Madde 35- Temsilciliklerin görevleri şunlardır:
a-Bulundukları yerde derneği temsil etmek.

b-Bulundukları yerde dernek faaliyetlerini yürütmek.

c-Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer işleri 
yapmak.

DİSİPLİN KURULU 
Madde 32 – Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçildiği tarihi 
izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığın-
da ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda başkanını 
seçer. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine 
toplanır. Çalışma şekli, Genel Kurul’ca çıkarılacak 
dernek üyeleri Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 33-Disiplin Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren 
hallerde Yönetim Kurulu’ nun talebi üzerine uyarı, 
kınama ya da üyelikten çıkarma cezası ile ilgili 
görüşünü gerekli inceleme ve soruşturmasını, kişile-
rin savunmasını da alarak rapor halinde Yönetim 
Kuruluna   bildirmek.

b- Genel Kurul’a bir çalışma dönemine ilişkin, 
çalışma ve önerilerini belirten bir rapor sunmak,

c-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ç-Disiplin Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak. 

DEFTER TUTMA USULÜ
Madde 40- Dernek defterleri Noter ya da Dernekler İl 
Müdürlüğü’ne onaylatılır. Bu defterlerin tutulma 
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu 
kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 
yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esasına 
göre yapılır.
 
Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen işletme hesabı ya 
da bilanço usulü esaslarından hangisinin uygulanaca-
ğına Dernekler Yönetmeliğindeki şartlara göre, 
Yönetim Kurulu karar veriri.  Belirlenecek usule göre 
tüzüğün 39.nci maddesinde sayılan defterlerden 
gerekli olanlar kullanılır. 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmesi ve faali-
yetlerini yürütebilmesi için, ihtiyaç duyulması 
halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabi-
lir. Bu borçlanma bütçenin gelir kaynakları ile 
karşılanamayacak tutarlarda ve Derneği ödeme güçlüğü-
ne düşürecek nitelikte olamaz.  

DEFTERLER
Madde  39- KAYD defterleri şunlardır:

a-Karar defteri
b-Gelen-Giden evrak kayıt defteri
c-Üye kayıt defteri
ç-İşletme Hesabı Defteri 
d-Yevmiye defteri
e-Büyük defter
f-Envanter defteri

GİDERLER
Madde 37-KAYD’nin  giderleri şunlardır:
a-Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, 
aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve 
defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, 
personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi 
daimi giderler.

b-Derneğin amacına uygun faaliyetlere ve bunlarla 
ilgili her türlü toplantılara katılmak için yapılacak 
her türlü gider.

c-Dernek çalışmalarına katılacaklara yapılacak 
ödemeler.

ç-Dernek organlarının toplantıları için yapılacak 
giderler.

d-Toplantıların organizasyonunu yapmak için gerekecek 
her türlü gider.

e-Temsil için yapılacak giderler.

f-KAYD tarafından davet edilen konuklar için yapılma-
sı gereken tüm giderler.

g-Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken 
giderler.

ğ-KAYD’nin gereksinimleri için satın alınacak veya 
inşa ettirilecek taşınmazların gerekli kıldığı 
harcamalar.

h-Aidat ve abone giderleri.

ı-Yıl içinde elde edilen gelirlerin 2/3’ünün kamu 
yararına harcanması zorunludur.

GELİRLER
Madde 36-KAYD’nin gelirleri şunlardır:
a-Üye ödentileri.

b-Üyelerin yapacağı  bağışlar.

c-Her türlü kişi ve kurumlardan gelen mevzuata uygun 
bağış ve yardımlar.

ç-Çay toplantısı, yemek, konser, dinleti, balo, 
sergi, kermes, şenlik, film , tiyatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vb. gösterileri, gibi yardım toplama etkinliklerinden 
elde edilecek gelirler.

d-Turnuva, her türlü yarışma, sportif temaslar ve her 
türlü spor etkinliklerinden sağlanacak gelirler.

e-Süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelir-
ler.

f-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarından elde 
edilecek gelirler.

g-KAYD yararına işletilecek otopark, büfe, sağlık 
merkezi , spor merkezi , kültür merkezi ,  vb. 
işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere kurulacak 
iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

h-Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

ı-Mevzuata uygun diğer gelirler. Mevzuata uygun olmak 
üzere SMS yolu ile yapılacak yardımlar dahil olmak 
üzere her türlü diğer gelirler ve yardımlar.
Gelirler, alındı belgesiyle tahsil edilir ve bu 
belgeler alındı belgesi kayıt defterine işlenir.

verilmesine , ya da  üyelikten çıkarmaya karar 
vermek.

d-Genel Kurul kararlarına uygun olarak taşınır ve 
taşınmaz mal edinmek, edinilmiş mallar üzerinde 
kullanma, satma, bağışlama VB. işlemleri yapmak, 
bağışları kabul etmek.

e-Genel Kurul kararı doğrultusunda İktisadi İşletme 
kuruluşu için gereken çalışma esaslarını hazırlamak, 
tescil, ilan, vs. kuruluş işlemlerini yapmak, İktisa-
di İşletmeyi kurmak, işletmek ya da işlettirmek.

f-Derneğin ihtiyaç duyduğu alanlarda ücretli veya 
ücretsiz olarak çalışacak kişileri görevlendirmek.

g-Dernek çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Kurul, 
Komite vb. çalışma grupları oluşturmak; bunların 
çalışma esaslarını belirlemek.

ğ-Gerek duyulan yerlerde temsilcilik açmak; temsilci-
liklerde bir ya da birden fazla temsilci görevlendir-
mek, temsilcilerin görevlerine son vermek , temsilci-
likleri kapatmak.

h-Genel Kurul gündemini hazırlamak, çalışma raporla-
rını gelir-gider raporlarını ve bütçeyi hazırlayıp 
Genel Kurul‘a sunmak.

ı-Dernek için gerekli yönetmelikleri hazırlayıp Genel 
Kurula sunmak.

i-Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

j-Defter ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulma-
sını sağlamak.

k-Dernekler mevzuatı, tüzük ve Genel Kurul kararla-
rıyla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

DENETİM  KURULU
Madde 30-  Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 
asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Derneğin iç denetimini 
yapar. Seçildiği tarihten itibaren en geç bir hafta 
içinde en yaşlı üye başkanlığında ilk toplantısını 
yapar ve bir başkan seçer. Altı ayda bir olağan ve 
gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere iki çeşit 
denetim yapar. Denetim sırasında istenecek bilgi ve 
belgelerin Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kuru-
lu’na verilmesi zorunludur. Denetim Kurulu’nun 
çalışma şekli ve denetim usulü, Genel Kurul’ca 
çıkarılacak İç Denetim Yönetmeliği ile düzenlenir.

DENETİM  KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 31-  Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Dernek çalışmalarının mevzuata, tüzüğe ve Genel 
Kurul kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını incele-
mek.

b-Dernek defter ve kayıtlarının mevzuata uygun 
tutulup tutulmadığını incelemek.

c-Belirlediği eksiklikleri bir rapor halinde Yönetim 
Kurulu’na bildirmek.

ç-Genel Kurul’a sunulacak denetim raporunu hazırla-
mak.

d-Gerekli hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya 
çağırmak.

e-İç Denetim Yönetmeliğindeki değişiklik tekliflerini 
hazırlayıp Genel Kurul’a sunmak.

f-Tüzük ve Genel Kurul kararlarıyla verilen diğer 
işleri yapmak.

ASBAŞKANLAR  
Madde 25- Asbaşkanların görevleri şunlardır:
a-Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın yapacağı 
görevlendirmeye göre Yönetim Kuruluna başkanlık 
etmek.

b-Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine 
verilen diğer işleri yapmak.

GENEL SEKRETER
Madde 26- Genel Sekreterin görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak.

b-Toplantı tutanağı ve karar defterini tutmak.

c-Derneğin diğer defter ve kayıtlarının düzenli ve 
mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak.

ç-Genel Kurul’a sunulacak çalışma raporlarını başkan-
la birlikte hazırlamak.

d-Derneğin yazışmalarını yapmak.

SAYMAN
Madde 27- Sayman üyenin görevleri şunlardır:
a- Dernek gelirlerini tahsil etmek, alındı belgesi 
bastırmak,  düzenlemek, deftere kaydetmek ve bu 
belgelerle ilgili diğer işlemleri yapmak.

b-Dernek harcamalarını yapmak.

c-Derneğin günlük nakit akışını düzenlemek ve denet-
lemek.

ç-Genel Kurula sunulacak mali tabloları ve tahmini 
bütçeyi başkanla birlikte hazırlamak.

d-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen  işleri yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 
Madde 28- Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda 
bir yapar. Gerek görülen hallerde Başkan tarafından 
Olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıyı Başkan, 
Başkan’ın bulunmaması halinde Asbaşkan yönetir. 
Toplantı gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ayrıca, 
toplantıda üyelerin görüşülmesini istediği konular da 
gündeme eklenir. Toplantıda görüşülen konular Genel 
Sekreter tarafından tutanak altına alınır. Kararlar, 
üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit 
olması halinde, Başkanın bulunduğu tarafın görüşü 
kabul edilmiş sayılır. Alınan kararlar toplantı 
sonunda karar defterine yazılır.

Bir yıllık çalışma dönemi içerisinde üç toplantıya 
mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi 
istifa etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet 
edilir. 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 29- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
a-Derneği her türlü kişi ve kurum önünde temsil 
etmek.

b-Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kararları 
almak.

c-Dernek adına sözleşme imzalamak, borç, taahhüt  , 
VB. işlemleri yapmak. 

ç-KAYD’ne üyeliğine kabul ve üyelikten çıkma başvuru-
larını en geç otuz gün içinde   karara bağlamak;  
Disiplin Kurulu’ nun görüşünü de alarak disiplin 
cezası verilmesine  yer olmadığına, disiplin cezası 

b-Derneğin iki yıllık bütçesini ve çalışma raporunu 
görüşmek ve karara bağlamak.

c-Dernek organlarını seçmek.

ç-Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek amacına 
uygun kuruluşlara üye                                  
olmaya, üyelikten ayrılmaya karar vermek, bu kuruluş-
larda derneği temsil edecek kişileri belirlemek ya 
da, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

d-Taşınır ya da taşınmaz mal edinmeye, edinilmiş 
mallar üzerinde satım, bağış VB. tasarruflarda 
bulunmaya karar vermek ya da bu konularda Yönetim 
Kurulu’na yetki vermek.

e-Derneğin borçlanmasına karar vermek ya da koşulla-
rını belirlemek suretiyle bu konuda Yönetim Kurulu’na 
yetki vermek.

f-Derneğin İktisadi İşletme kurmasına, işletmesine ya 
da işlettirilmesine karar vermek ya da bu konularda 
yönetim kuruluna yetki vermek.

g-Tüzüğü değiştirmek.

ğ-Derneğin dağılmasına karar vermek.

h-Tüzükte belirtilen konularda yönetmelik VB. düzen-
lemeleri yapmak.

ı-Derneğin diğer organlarının kararlarına yönelik 
itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

i-Mevzuatın ve dernek tüzüğünün verdiği diğer görev-
leri yapmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 21-  Yönetim Kurulu, 15  asıl ve 7 yedek üyeden 
oluşur. Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, 
Genel Kurulca seçilir. Ayrılmalar nedeniyle asıl 
üyeliklerde boşalma meydana geldiğinde, yedek üyeler 
sırayla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasına 
rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı salt çoğunluğun 
altına düşerse, Genel Kurul otuz gün içinde toplanmak 
üzere toplantıya çağrılır.

KAYD’NİN TEMSİLİ
Madde 22- KAYD ’ni Yönetim Kurulu temsil eder. Temsil 
yetkisi Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da 
üçüncü şahıslara verilebilir. 

GÖREV DAĞILIMI 
Madde 23-  Yönetim Kurulu, görevi devraldığı tarihten 
itibaren bir hafta içinde ilk toplantısını yapar. 
Toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Toplantıda, 
bir Başkan, bir Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üye tam 
sayısının yarısını geçmemek üzere yeteri sayıda 
Asbaşkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman Üye seçer. 
Diğer üyelerin de görevlerini saptar. 

BAŞKAN
Madde 24- Başkanın görevleri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek.
b-KAYD’ni temsil etmek.
c-Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer dernek organları-
nın ve birimlerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını 
sağlamak.
ç-Mevzuat, Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarıyla 
kendisine verilen işleri yapmak.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 15 - Genel Kurul, Genel Kurul toplantısına 
katılma hakkına sahip üyelerin tam sayısının yarısın-
dan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci 
toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üyelerin 
sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tamsayı-
sının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 16- Genel Kurul toplantısı, daha önce üyelere 
bildirilen yer, tarih ve saatte yapılır. Toplantıya 
katılma hakkına sahip üyeler, kimliklerini göstererek 
ve üye listesinde adlarının karşısını imzalayarak 
toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı varsa 
durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim 
Kurulu Başkanı ya da Başkan tarafından görevlendiri-
len bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan 
divan kurulu seçilir. Divan kurulu üyelerinin KAYD 
üyesi olmaları zorunlu değildir. Seçimden sonra 
toplantı Divan Kurulu tarafından yönetilir. 

Toplantı düzeninden ve toplantı yerinin güvenliğinden 
Divan Başkanı sorumludur. Divan Kurulu, gündeme göre 
toplantıyı yönetir ve toplantıda görüşülen konular ve 
alınan kararlar tutanak altına alınır. Düzenlenen 
tutanak, Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 
Toplantı sonunda, tüm tutanak ve belgeler Yönetim 
Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Belgelerin saklanma-
sından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim 
Kurulu Başkanı, toplantı tarihini izleyen yedi gün 
içinde dernekle ilgili tüm bilgi ve belgeleri yeni 
seçilen Yönetim Kurulu’na teslim eder.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 17- Genel Kurul toplantısında daha önce üyelere 
bildirilen gündem konuları görüşülür. Ancak, toplan-
tıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı 
olarak verecekleri önerge ile görüşülmesini istedik-
leri konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL KARARLARI
Madde 18- Genel Kurul kararları, toplantıya katılan 
üyelerin oy çoğunluğu ve açık oyla alınır. Ancak, 
Genel Kurul’ da aksine bir karar alınmamışsa dernek 
organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Tüzük deği-
şikliği ve derneğin dağılması kararları, toplantıya 
katılan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. 
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye 
bu oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

ORGANLARIN SEÇİMİ
Madde  19- Dernek organlarının seçiminde, seçimlerin 
yönetilmesi, oyların sayım ve dökümü Divan Kurulu ya 
da Genel Kurul tarafından seçilecek sandık kurulunca 
yapılır. Divan Başkanı, gündeme göre seçimlere 
geçileceğini ilan eder ve KAYD organlarına adaylık 
başvurusu için bir süre belirler. Bu süre içinde, 
organlara aday olmak isteyenlerin isimleri liste 
halinde divana bildirilir. Seçimler sırasında oyların 
eşit çıkması üzerine uygulanacak yöntem Genel Kurulca 
belirlenir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  20- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlar-
dır:

a-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile 
gelir-gider raporlarını görüşmek, raporları kabul 
etmek ya da sorumlular hakkında işlem yapılmasına 
karar vermek.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ
Madde  14 -  Olağan ve Olağanüstü toplantı çağrıları 
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu, 
toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin bir liste-
sini hazırlar. Genel Kurul Toplantısının tarihi, 
yeri, saati, gündemi, birinci toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi, 
yeri ve saati, toplantı tarihinden en az 15 gün önce 
üyelere yazı, elektronik posta ile ya da üyeler 
tarafından bildirilen GSM telefonlarına SMS, internet 
sitesi veya yerel gazeteler ile bildirilir. Birinci 
toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi 
günden az, atmış günden fazla olamaz
Genel Kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması 
dışında başka bir nedenle ertelenirse, ikinci toplan-
tının tarihi, yeri, saati, erteleme nedenleri yine 
üyelere yazı ya da elektronik posta ile bildirilir. 
Ertelenen toplantının altı ay içinde yapılması 
zorunludur.

Madde 11- KAYD Organları şunlardır:
a-Genel Kurul 
b-Yönetim Kurulu
c-Denetim Kurulu
ç-Disiplin Kurulu 

GENEL KURUL
Madde  12- Genel Kurul, derneğin üye ödentisini 
ödemiş asıl üyelerinin tamamından oluşur ve derneğin 
en yetkili karar organıdır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 13 -  Genel Kurul toplantıları, olağan ve 
olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. 

a-Olağan Genel Kurul toplantıları, iki yılda bir Mart 
ayında yapılır. 

b-Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Yönetim 
Kurulu, Denetim Kurulu ya da en son yapılan Genel 
Kurul toplantısına katılma hakkına sahip üyelerin 
beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim 
Kurulu’nun çağrısıyla yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GELİRLER, GİDERLER VE DEFTERLER
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DEFTER TUTMA USULÜ
Madde 40- Dernek defterleri Noter ya da Dernekler İl 
Müdürlüğü’ne onaylatılır. Bu defterlerin tutulma 
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu 
kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 
yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esasına 
göre yapılır.
 
Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen işletme hesabı ya 
da bilanço usulü esaslarından hangisinin uygulanaca-
ğına Dernekler Yönetmeliğindeki şartlara göre, 
Yönetim Kurulu karar veriri.  Belirlenecek usule göre 
tüzüğün 39.nci maddesinde sayılan defterlerden 
gerekli olanlar kullanılır. 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmesi ve faali-
yetlerini yürütebilmesi için, ihtiyaç duyulması 
halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabi-
lir. Bu borçlanma bütçenin gelir kaynakları ile 
karşılanamayacak tutarlarda ve Derneği ödeme güçlüğü-
ne düşürecek nitelikte olamaz.  

DEFTERLER
Madde  39- KAYD defterleri şunlardır:

a-Karar defteri
b-Gelen-Giden evrak kayıt defteri
c-Üye kayıt defteri
ç-İşletme Hesabı Defteri 
d-Yevmiye defteri
e-Büyük defter
f-Envanter defteri

GİDERLER
Madde 37-KAYD’nin  giderleri şunlardır:
a-Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, 
aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve 
defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, 
personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi 
daimi giderler.

b-Derneğin amacına uygun faaliyetlere ve bunlarla 
ilgili her türlü toplantılara katılmak için yapılacak 
her türlü gider.

c-Dernek çalışmalarına katılacaklara yapılacak 
ödemeler.

ç-Dernek organlarının toplantıları için yapılacak 
giderler.

d-Toplantıların organizasyonunu yapmak için gerekecek 
her türlü gider.

e-Temsil için yapılacak giderler.

f-KAYD tarafından davet edilen konuklar için yapılma-
sı gereken tüm giderler.

g-Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken 
giderler.

ğ-KAYD’nin gereksinimleri için satın alınacak veya 
inşa ettirilecek taşınmazların gerekli kıldığı 
harcamalar.

h-Aidat ve abone giderleri.

ı-Yıl içinde elde edilen gelirlerin 2/3’ünün kamu 
yararına harcanması zorunludur.

GELİRLER
Madde 36-KAYD’nin gelirleri şunlardır:
a-Üye ödentileri.

b-Üyelerin yapacağı  bağışlar.

c-Her türlü kişi ve kurumlardan gelen mevzuata uygun 
bağış ve yardımlar.

ç-Çay toplantısı, yemek, konser, dinleti, balo, 
sergi, kermes, şenlik, film , tiyatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vb. gösterileri, gibi yardım toplama etkinliklerinden 
elde edilecek gelirler.

d-Turnuva, her türlü yarışma, sportif temaslar ve her 
türlü spor etkinliklerinden sağlanacak gelirler.

e-Süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelir-
ler.

f-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarından elde 
edilecek gelirler.

g-KAYD yararına işletilecek otopark, büfe, sağlık 
merkezi , spor merkezi , kültür merkezi ,  vb. 
işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere kurulacak 
iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

h-Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

ı-Mevzuata uygun diğer gelirler. Mevzuata uygun olmak 
üzere SMS yolu ile yapılacak yardımlar dahil olmak 
üzere her türlü diğer gelirler ve yardımlar.
Gelirler, alındı belgesiyle tahsil edilir ve bu 
belgeler alındı belgesi kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 41- KAYD Tüzüğünü değiştirmeye yalnız Genel 
Kurul yetkilidir. Mevcut Tüzük’te belirlenen esaslar 
dairesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tüzük 
değişikliği tasarıları Genel Kurul’a sunulur. Tüzük 
değişikliği Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin 2/3 
çoğunluğunun kararı ile yapılır.

KAYD’NIN DAĞILMASI

Madde 42- KAYD’nin dağılmasına Genel Kurul karar 
verir. Dağılma kararı, Genel Kurul’a katılma hakkına 
sahip üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. 
Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci 
toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılır. Dağılma 
kararı, ikinci toplantıya katılan üyelerin üçte 
ikisinin oylarıyla alınır. Dağılmaya karar verilmesi 
halinde KAYD’nin malları, eşit olarak dağıtılır. 

Derneğin dağılma kararı Yönetim Kurulu tarafından beş 
gün içinde yörenin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı 
ile bildirilir. 

TASFİYE USULÜ 

Madde 43- Dağılmaya karar verilen Genel Kurul toplan-
tısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye 
kurulu, kayıtlarını inceleyerek KAYD’nin mallarını, 
alacak ve borçlarını belirler. Alacaklar tahsil 
edilip borçlar ödendikten sonra kalan ayni ve nakdi 
malları derneğin amacına en yakın dernek veya vâkıfa 
bırakır. Dağıtıma ilişkin verilecek kurumu Genel 
Kurul belirler.
 

AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER
Madde  44-  Bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde, 
Dernekler Mevzuatı  uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE
DERNEĞİN FESHİ HALİ
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DEFTER TUTMA USULÜ
Madde 40- Dernek defterleri Noter ya da Dernekler İl 
Müdürlüğü’ne onaylatılır. Bu defterlerin tutulma 
usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu 
kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 
yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esasına 
göre yapılır.
 
Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen işletme hesabı ya 
da bilanço usulü esaslarından hangisinin uygulanaca-
ğına Dernekler Yönetmeliğindeki şartlara göre, 
Yönetim Kurulu karar veriri.  Belirlenecek usule göre 
tüzüğün 39.nci maddesinde sayılan defterlerden 
gerekli olanlar kullanılır. 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmesi ve faali-
yetlerini yürütebilmesi için, ihtiyaç duyulması 
halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabi-
lir. Bu borçlanma bütçenin gelir kaynakları ile 
karşılanamayacak tutarlarda ve Derneği ödeme güçlüğü-
ne düşürecek nitelikte olamaz.  

DEFTERLER
Madde  39- KAYD defterleri şunlardır:

a-Karar defteri
b-Gelen-Giden evrak kayıt defteri
c-Üye kayıt defteri
ç-İşletme Hesabı Defteri 
d-Yevmiye defteri
e-Büyük defter
f-Envanter defteri

GİDERLER
Madde 37-KAYD’nin  giderleri şunlardır:
a-Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, 
aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve 
defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, 
personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi 
daimi giderler.

b-Derneğin amacına uygun faaliyetlere ve bunlarla 
ilgili her türlü toplantılara katılmak için yapılacak 
her türlü gider.

c-Dernek çalışmalarına katılacaklara yapılacak 
ödemeler.

ç-Dernek organlarının toplantıları için yapılacak 
giderler.

d-Toplantıların organizasyonunu yapmak için gerekecek 
her türlü gider.

e-Temsil için yapılacak giderler.

f-KAYD tarafından davet edilen konuklar için yapılma-
sı gereken tüm giderler.

g-Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken 
giderler.

ğ-KAYD’nin gereksinimleri için satın alınacak veya 
inşa ettirilecek taşınmazların gerekli kıldığı 
harcamalar.

h-Aidat ve abone giderleri.

ı-Yıl içinde elde edilen gelirlerin 2/3’ünün kamu 
yararına harcanması zorunludur.

GELİRLER
Madde 36-KAYD’nin gelirleri şunlardır:
a-Üye ödentileri.

b-Üyelerin yapacağı  bağışlar.

c-Her türlü kişi ve kurumlardan gelen mevzuata uygun 
bağış ve yardımlar.

ç-Çay toplantısı, yemek, konser, dinleti, balo, 
sergi, kermes, şenlik, film , tiyatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vb. gösterileri, gibi yardım toplama etkinliklerinden 
elde edilecek gelirler.

d-Turnuva, her türlü yarışma, sportif temaslar ve her 
türlü spor etkinliklerinden sağlanacak gelirler.

e-Süreli ve süresiz yayınlardan elde edilecek gelir-
ler.

f-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarından elde 
edilecek gelirler.

g-KAYD yararına işletilecek otopark, büfe, sağlık 
merkezi , spor merkezi , kültür merkezi ,  vb. 
işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere kurulacak 
iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

h-Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

ı-Mevzuata uygun diğer gelirler. Mevzuata uygun olmak 
üzere SMS yolu ile yapılacak yardımlar dahil olmak 
üzere her türlü diğer gelirler ve yardımlar.
Gelirler, alındı belgesiyle tahsil edilir ve bu 
belgeler alındı belgesi kayıt defterine işlenir.
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