
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

MİLLETLERARASI KUKLA VE GÖLGE OYUNU BİRLİĞİ 
TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

(YENİ ŞEKLİYLE) 
06.37.126 

ADI VE ÇALIŞMA MERKEZİ: 
Madde 1- 4895 sayılı kanunla iştirak edilmiş bulunulan UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Kurumu)'ya bağlı, dünyada kuklacılık sanatı ile ilgilenen herkesin bu sanat yolu ile din, 
ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmadan dünya barışma ve insanların birbirlerini karşılıklı olarak daha iyi 
anlamasına hizmet amacı ile kurdukları, merkezi Charleville-Mezieres Fransa'da bulunan UNIMA 
(Union Internationale de la Marionnette) tüzüğüne ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak 
Ankara'da Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezi Derneği kurulmuştur. 

Derneğin kısa adı; UNIMA TÜRKİYE MİLLİ MERKEZİ' dir. 
Derneğin çalışma merkezi; ANKARA' dır. 

AMACI: 
Madde 2- Somut olmayan kültürel mirasımız; Türk kukla ve gölge oyunu sanatlarını yurtiçinde ve 

yurtdışında, diğer milletlerin kukla ve gölge oyunlarını da ülkemizde tanıtmak, bu sanatların 
araştırılmasını, korunmasını, geliştirilmesini, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
yaşatılmasını ve yaygınlaştırılmasını, sanatçılar arasında iletişimi ve bilgi alışverişini sağlamak, 
sanatçılara maddî, manevî ve teknik yönden katkıda bulunmaktır. 

TANIMLAR: 
Madde 3- Bu tüzükte geçen; 
a. "UNIMA Genel Merkezi", Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Genel Merkezi'ni, 
b. "Milli Merkez", Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Türkiye Milli Merkezi 

, Derneği'ni, 
ifade eder. 

GÖREV VE FAALİYETLERİ: 
Madde 4- Milli Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki görevleri yapar ve faaliyetlerde bulunur. 
a. Milli Merkez; UNIMA Genel Merkezi, bu birliğe bağlı diğer ülkelerin Milli Merkezleriyle ve 

bunların şubeleriyle temas kurar ve işbirliği yapar. 
b. Somut olmayan kültürel mirasımız kukla ve gölge oyunu faaliyetlerini yurtdışında, diğer 

ülkelerdeki kukla ve gölge oyunu faaliyetlerini de ülkemizde tanıtır. 
c. Mahalli, milli ve milletlerarası kongre, seminer, sempozyum, konferans, panel, yarışma, şenlik, 

sergi ve festival gibi faaliyetleri düzenler, katılır veya destekler. 
d. Konuyla ilgili yayımlar yapar, bu sanatları TV, radyo, film, video vb. araçlarla belgeler, tanıtır. 
e. Kukla ve gölge oyunu sanatıyla ilgili eserleri, malzemeleri, müziği ve çeşitli dokümanları 

arşivler, koleksiyonlar meydana getirir, ulusal müze kurarak ilgililerin ve sanatçıların yararlanmalarını 
sağlar 

f. Kukla ve gölge oyunu sanatıyla ilgili yayımlar, malzemeler ve çeşitli dokümanların, diğer 
milletlerin aynı amaçlar için faaliyet gösteren kuruluşları ile değişimini yaparak ortak faydalanmaya açar. 

g. Kukla ve gölge oyunu sanatçılarına yardımcı olur, bu sanatların araştırılmasını, korunmasını, 
geliştirilmesini, yaşatılmasını, tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için ilgili kurum ve 
kuruluşlarla temaslarda bulunur, ortak çalışmalar yapar. 

h. Kukla ve gölge oyunu sanatıyla ilgili çeşitli eğitim çalışmaları düzenler, 
ı. Geleneksel tiyatronun diğer dallarında da faaliyette bulunur. 
i. Örnek kukla ve gölge oyunu grupları kurar, gösteriler yaptırır.  
j. Kukla ve Gölge sanatı konusunda yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapar. 



 
      k.Somut olmayan kültürel mirasımız kukla ve gölge oyunuyla ilgili etkinlikleri herkesin yararına açık 
olarak gerçekleştirir. 
      l.Kültür yatırımları ve girişimlerinde bulunur. 
       
ÜYELİK: 
Madde 5- 

       
         a. Kukla ve gölge oyunu sanatlarını icra eden, tasvirlerini yapan, araştıran, tanıtan, tekniği ve eğitimiyle 

uğraşan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş bulunanlar ile kukla ve gölge oyunu sanatlarının 
araştırılmasına, tanıtılmasına, yaşatılmasına ve geliştirilmesine hizmet eden ve katkı sağlayan tüzel kişiler Milli 
Merkeze üye olabilirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır. 

      Milli Merkez Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya 
isteğin reddi şeklinde karara’ bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazıyla duyurmak zorundadır. 

        b.Kukla ve gölge oyunu sanatının gelişmesine üstün katkılarda bulunan kimseler şeref üyesi seçilebilirler. 
Madde 6- 

         a. Yazılı olarak üyelikten çekilme isteğinde bulunanların üyelikle ilişiği kesilir. Kendi isteğiyle ilişiği 
kesilenler yeniden üyelik için ancak 1 yıl sonra başvurma hakkına sahip olabilirler. 

        b. Tüzüğe aykırı hareket edenler, şikayet üzerine Yönetim Kurulunca, Disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin 
kurulu, hakkında şikayet bulunan üyelerle ilgili incelemeyi yapar ve sonucu Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim 
Kurulu, Disiplin Kurulunun raporu doğrultusunda ilgilinin üyelikten çıkarılıp çıkarılmamasına karar verir. Üyelikten 
çıkarılma kararma itiraz, önce Yönetim kuruluna, sonra genel kurula yapılır. 

        c. 12. maddede belirtilen nitelikleri kaybeden temsilci ile Milli Merkezin etkinliklerine katılmayan veya 
gerekli iş birliğini gerçekleştirmeyen tüzel kişiler üyelik ve temsilci gönderme hakkını kaybederler. 

        Bu tüzel kişiler yeterli nitelikleri tekrar kazandıklarında temsilci gönderme hakkı için Yönetim kurulu 
nezdinde yeniden girişimde bulunabilirler. Ancak, niteliğin yitirilmesiyle tekrar kazanılması arasında geçecek sürenin 
2 yıldan az olmaması gerekir. 

        ç. Derneğin faaliyetlerine ilgisiz kalan, aidatlarını zamanında ödemeyen, dernek tüzüğüne aykırı 
davranışlarda bulunan, verilen görevlerden sürekli kaçman, dernek organlarınca verilen kararlara uymayan, dernek ve 
dernek üyeleri hakkında olumsuz davranışlarda bulunan üyelerin kaydı Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. 

        Madde 7- Milli merkezin organları şunlardır: 
a. Genel Kurul 
b. Yönetim Kurulu 
c. Denetleme Kurulu 
d. Disiplin Kurulu   
 

GENEL KURUL: 
Madde 8-        Genel Kurul 2 yılda bir olağan olarak Mart ayı içerisinde belirlenen bir tarihte toplanır. 

 
Genel Kurul; Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun uygun gördüğü hallerde veya Milli’ Merkez üyelerinin 

1/5'nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
     Madde 9- Genel Kurul; tüzel kişiler ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının 

katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kuruluyla, Denetleme Kurulu üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. 
Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 

     Madde 10- Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi 
için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 
toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, 
Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından 

 

az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıca katılan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin 
oylarının 2/3’üdür. 

Madde 11- Genel Kurula üyelerin yanı sıra Tüzel kişi olarak belirlenen kuramların temsilcileri katılırlar ve oy 
kullanırlar. 

Madde 12- Milli Merkez; Genel Kurula temsilci gönderecek tüzel kişilerin tespitinde; bu kuruluşların Kukla ve 
Gölge Oyununun araştırılması, geliştirilmesi, korunması, yaşatılması ve tanıtılması konularında çalışmış ve halen 
çalışmakta olmaları hususunu dikkate alır. Bu tüzel kişiler her Genel Kurulda Genel Kurul tarafından yeniden belirlenir. 

Madde 13- Temsilcilerin görevlerinden ayrılmaları halinde Genel Kurul temsilcilikleri kendiliğinden düşer. 



Tüzel kişiler yeni temsilcilerini Milli Merkeze en geç iki ay içinde bildirirler. 
Madde 14 - Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula 

katılacak üyeler en az 15 gün önceden tarihi, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da 
elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı 
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı tarihi ile ikinci toplantı arasında 
bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma 
sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci 
toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, 9. 
maddede belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde 15- Genel Kurulun toplantıları, Milli Merkezin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 
Madde 16- Genel Kurulun toplantıları, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılır. 
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı 

yerine girerler. 
9. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı 

veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip seçilir. 
Toplantının yönetimi Genel Kural başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte 

imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeleri Yönetim Kuruluna verir. 
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması 

halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır 
Madde 17- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan 

üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen hususlar da gündeme alınır. 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: 
Madde 18- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır. 
a. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurallarını seçer. 
b. Tüzük değişikliklerini karara bağlar. 
c. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür, Yönetim Kurulunu ibra eder. 
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşür, aynen veya değiştirerek kabul eder. 
e. Şeref Üyelerini ve Onursal Başkanı seçer. 
f. Milli Merkez için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

Yönetim Kuruluna yetki verir. 
g. Gerek görüldüğünde Milli Merkezi fesheder. 
h. Türkiye genelinde gerekli gördüğü yerde şube açar, illerde temsilcilikler oluşturur, bunların görev ve 

yetkilerini belirler, görev ve yetkilerin belirlenmesi konusunda gerekirse Yönetim Kurulu’na yetki verir. 
ı. Yönetim ve Denetim' kurullarının başkan ve üyeleri ile Demek hizmetleri, için görevlendirilecek üyelere 

verilecek gündelik ve yolluk miktarını belirler. 
i. Milli Merkezin vakıf kurması kararını alır. 
 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ: 
Madde 19- Milli Merkezin çalışmaları, Genel Kurul tarafından seçilen yedi kişilik bir Yönetim Kurulunca 

yürütülür. 
Yönetim Kurulu; yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde 

boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 
Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip 

Üye seçer. Bu seçim, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında yapılır. Bunların görevlerini Yönetim Kurulu belirler. 
Madde 20- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır. 
a. Milli Merkezi temsil eder, bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir. 
b. UNIMA Genel Merkezince tertiplenecek kongre, konferans ve toplantılara ülkemiz adına temsilciler seçer ve 

katılmalarını sağlar. 
e. Ülkemizdeki kukla ve gölge oyunu ile ilgili faaliyetlerin milletlerarası seviyede tanınmasını sağlamak üzere 

UNIMA Genel Merkezine gerekli malzemeyi gönderir. Aynı şekilde yabancı ülkelerdeki faaliyetleri ülkemizde tanıtmak 
amacıyla UNIMA Genel Merkezi yayınlarını dilimize çevirterek ilgililerin istifadesine sunmak için gerekli tedbirleri 
alır. 

d. Mahalli, milli ve milletlerarası festivaller düzenler, milletlerarası festivallere katılır, görevler alır göndereceği 
kişileri tespit eder. 

e. Milli Merkezin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak 
Genel Kurula sunar. 

 



f. Milli Merkez tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. 
g. Milli merkezin faaliyetlerini rapor halinde UNIMA Genel Merkezine bildirir. 
h. Gerektiğinde, Milli Merkez işlerini yürütmek üzere geçici veya sürekli personeli görevlendirir, görevlerine 

son verir ve ücretlerini tespit eder. 
ı. Milli merkez adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 
i. Genel Kurul kararlarını ve diğer görevlerini yerine getirir. 
j. Çalışmaları ile Kukla ve Gölge Oyunu sanatlarının araştırılmasına, geliştirilmesine, korunmasına, 

yaşatılmasına, tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına üstün katkıları olan kişi ve kuruluşları saptar ve bunlara ödül verir. 
Ödüllerin nasıl verileceği bir yönetmelikle tespit edilir. 

k. Şubelerin yapacakları faaliyetler için direktifler verir. Bu şubelerden öneri olarak gelen faaliyetlerden uygun 
gördüklerini onaylar. 

l. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlar. 
Madde 21- Yönetim Kurulunun normal ve olağanüstü toplantıları, Başkanın uygun göreceği yer ve zamanda 

yapılır. Yönetim Kurulu iki ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. 
Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreterin başkanlığında en az üç üyenin katılmasıyla 

toplanır. Yönetim Kurulu kararı çoğunlukla alınır. 
Madde 22- Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan, Başkan bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı, her ikisi de 

bulunmadığında Genel Sekreter başkanlık eder. 
Madde 23- Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer 

organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilir. Yeni seçilen Yönetim ve Denetim Kurulunun 
listesi ayrıca UNIMA Genel Merkezine gönderilir. 

• 

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVİ: 
Madde 24- a) Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere iki yıl için Genel Kurulca seçilir. Denetleme 

Kurulu, Genel Kurulca seçildikten en geç bir hafta sonra toplanarak, asıl üyeler arasından bir başkan seçer. 
b) Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği 

belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve 
dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, borçlanmaya ilişkin kararlarını incelemek ve bu borçlanmaların 
tüzüğe uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek zorundadır. 

c) Denetim Kurulu, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler. 
Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Bu rapor münferit veya 
müşterek olabilir. 

d) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, demek yetkilileri tarafından 
gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

e) Derneklerin Denetim Kurulları, Dernek Yönetim Kurullarının tüzüğe aykırı olarak yaptıkları borçlanmaları 
tespit etmelerine rağmen, bu usulsüzlüğü derneğin en yetkili organı olan dernek Genel Kuruluna iletmedikleri takdirde, 
derneğin uğrayacağı olası zarar ve ziyandan sorumlu tutulabileceklerdir. 

f) Dernek Genel Kurulları, gerek Denetim Kurulu marifeti ile kendisine intikal eden, gerekse re’sen tespit 
ettikleri usulsüz borçlanmalar ve bu borçlanmalardan kaynaklanan dernek zarar ve ziyanını, borçlanma eylem .ve 
işlemini fiilen gerçekleştiren Demek Yönetim Kurulu asil üyelerine rücu edecektir. 

g) Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, 
bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim 
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim 
kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim yaptırabilir. 

DİSİPLİN KURULU: 
Madde 25- 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan Disiplin Kurulu Genel Kurulca iki yıl için seçilir. 
Disiplin Kurulu, Milli Merkezin çalışmalarını zorlaştıran, engelleyen, aleyhine çalışan üyelerin durumlarını 

görüşür ve karara bağlar. Kararını gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Disiplin Kurulu ancak, Yönetim 
Kurulundan havale edilen üyelerin durumlarını görüşür. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun talep ettiği zamanlarda 
toplanır. 

 

 

 



DEFTER VE KAYITLAR: 
Madde 26- Yönetim Kurulu, noterden tasdikli aşağıdaki defterleri tutar. 
a. Üye Kayıt Defteri, 
b. Karar Defteri, 
c. İşletme Hesabı Defteri, 
d. Alındı Belgesi Kayıt Defteri, 
e. Evrak Kayıt Defteri, 
f. Demirbaş Defteri. 

MALİ HÜKÜMLER: 
Madde 27- Milli Merkezin bütçesi: 
a. Miktarı Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatlarıyla yıllık aidatlardan, 
b. Kurum, kuruluş ve tüzel kişilerden alınan her türlü ayni ve nakdi bağışlardan, 
c. Yönetim Kurulunun kararıyla özel kuruluşlarla, şahıslardan alınacak her türlü ayni ve nakdi bağışlardan, 
d. Milli Merkezce yapılacak yayınlardan, düzenlenecek konferans, gezi, festival, konser, sergi, gösteri gibi 

sanatsal faaliyetlerden ve piyango çekilişlerinden sağlanacak gelirlerden, 
e. Milli Merkezin mal varlığından elde edilecek gelirlerden, 
f. Diğer gelirlerden, meydana 

gelir. 
Madde 28- a) Milli Merkez faaliyetleri için gerekli harcamalar Yönetim Kurulu Kararıyla yapılır. Yönetim Kurulu, 

Başkan ve Muhasip üyeye karar vereceği miktar kadar harcama yetkisi verilebilir. 
 
b) Dernek Yönetim Kurulu, bir yıl önceki elde edilen dernek brüt gelirlerinin toplamının %20’sinden fazla iradi 

borçlanma yapamaz. 

c) Demek Yönetim Kurulu vergi, harç, resim, fon ve benzeri yasal yükümlülüklerden kaynaklanan 
borçlanmalarda ve diğer borçlanmalarda Yönetim Kurulu asil üyeleri müşterek ve müteselsilen sorumludur. 

Madde 29- Milli Merkezin bütün gelirleri, Yönetim Kurulunca yetki verilecek üyeler tarafından ve alındı 
belgesiyle toplanır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere beş yıldır. 

Madde 30- Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az %80'i dernek amaçlarına harcanır. 

ŞUBE: 
Madde 31- Şubeler, Milli Merkeze bağlı ve onun adına faaliyet gösteren alt kuruluşlardır. Yapacakları faaliyetler 

Milli Merkez Yönetim Kurulu'nca saptanır. Kendi önerileri için Milli Merkez Yönetim Kurulu'nun onayını almak 
zorundadır. Şubeler Genel Kurul ve diğer faaliyetlerinde Milli Merkez tüzüğü esaslarına uymak zorundadır. 

Madde 32- Şube Organları şunlardır; a- Genel Kurul 
b- Yönetim Kurulu c- Denetim Kurulu 
Madde 33- Şube Genel Kurulu, Milli Merkez Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği yetki sahası içindeki 

üyelerden oluşur. 
Milli Merkez Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce şubeler Genel Kurul toplantılarını yaparlar. 
Şube organlarının görev ve yetkileri ile diğer yükümlülükleri hakkında bu tüzük hükümleri uygulanır ancak; 
1. Şubeler Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi 

bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Genel Kurula çağırır. 
2. Daimi temsilciler, Şube Genel Kurulu'na ancak izleyici olarak katılabilirler. Bunların burada seçme, seçilme 

ve oy hakları yoktur. 
3. Şubeler, Şeref Üyesi seçemez, Başarı veya Hizmet ödülü veremez. 
4. Şube Genel Kurulu, kendi yönetimleri için 5 asıl ve 5 yedek Yönetim Kurulu Üyesi ile 3 aşıl ve 3 yedek 

Denetçi seçer 
5. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları en yakın şubelere aktarılır. 

Şubeye yapılan üyelik müracaatları Şube Yönetim Kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır 
ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri Genel Merkeze bildirirler. 
Şubelerdeki üyenin tamamı Genel Merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilir. 

6. Şubeler yıl sonu gelir gider dökümlerini ayrıntılı olarak Ocak ayı içerisinde Genel Merkeze bildirirler. 
7. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki 

idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. 

 



Madde 34- Milli Merkez; sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine 
aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli 
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. 

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 
Madde 35- Milli Merkez; Üyelerinin yararlanması amacıyla mahallin en büyük mülkü amirlerinden izin almak 

koşuluyla lokal açabilir. 
Madde 36- Milli Merkez Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından 

yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için, yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım 
faaliyetleri için; çocuk bakım yuvası, huzurevi, aş ocağı, sportif faaliyetler için; spor saha ve salonu ve meskun yerler 
dışında kamp tesisleri kurar.  

Madde 37- Kurulacak eğitim ve sağlık tesislerinde en az yüzde on kapasite maddi imkanı olmayan üyelere tahsis 
edilir. 

Madde 38- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen 
çıkartılmış olan Demekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Madde 39- Milli Merkez ulusal ve uluslararası projeler üretir, projeleri ilgili yerlere sunarak maddi destek sağlar 
veya iş birliği içerisinde gerçekleştirir. 

FESİH: 
Madde 40- UNIMA Genel Merkezi'nin kendi kendisini feshetmesi halinde Milli Merkez de feshedilmiş sayılır. 
Madde 41- Milli Merkezin kapatılmasına ait karar üyelerin üçte ikisinin katılmasıyla toplanan Genel Kurul 

üyelerinin üçte ikisinin oyları ile alınır. Genel Kurulun ilk toplantısında yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kuruluyla, Denetleme Kurulu üyelerinin 
toplamının iki katından az olamaz 

Fesih halinde bütün taşınır ve taşınmaz mallar Genel Kurul tarafından belirlenecek konuyla ilgili faaliyette 
bulunan bir kurum veya kuruluşa devredilir. 

Madde 42- Milli Merkez kurucu üyeleri tüzüğün ekinde gösterilmiştir. 

YÜRÜRLÜK: 
Madde 43- Bu tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Madde 44- Bu tüzük hükümleri Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra Milli Merkez tarafından yürütülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


