ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
MADDE 1- FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ
Federasyonun Adı: Çerkes Dernekleri Federasyonu’dur.
Federasyonun Kısa Adı: Çerkes Dernekleri Federasyonu olup kısaca ÇERKESFED olarak adlandırılır.
Federasyonun Genel Merkezi: İstanbul ilidir.
MADDE 2- FEDERASYONUN FAALİYET İLLERİ
Birden ziyade iller.
MADDE 3- FEDERASYONUN AMACI
Çerkes Kültürünün, dilinin ve varlığının yaşatılması geliştirilmesi ve gelecek
kuşaklara aktarılması; bu konuda çalışan kişi ve kurumlara destek verilmesi.
Türkiye Çerkesleri ile Kuzey Kafkasya’daki Çerkes Cumhuriyetleri ve dünya
üzerindeki tüm Çerkes diasporaları arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal
ilişkileri geliştirerek dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur.
MADDE 4- FEDERASYON BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA AŞAĞIDA
SIRALANAN FAALİYETLERDE BULUNUR
a) ÇERKES-FED, federasyonumuza üye derneklere yol gösteren, çalışmalarını teşvik
eden, planlayan, denetleyen ve dernekler arasındaki koordineyi sağlayan en yüksek
organdır. Federasyon, amaçları doğrultusunda daha verimli faaliyetler yürütebilmek
için bünyesinde çeşitli çalışma komisyonları kurar.
b) Federasyona üye derneklerin eşgüdüm içerisinde faaliyet yürütebilmeleri için
ihtiyaç duydukları her türlü hizmet ve yardım ünitesinin kurulması için çaba gösterir,
bu konuda girişimlerde bulunur.

c) Derneklerin amaç dışı kullanılmasını önleyici tedbirler alarak, bu amacı güden kişi
ve kuruluşlarla mücadele eder.
d) Düşüncede, sanatta, teknik, bilim, eğitim ve sağlık konularında araştırma ve
uygulama merkezi kurar, yönetir.
e) Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda uluslararası faaliyette
bulunur. Federasyonumuzun tüzüğündeki amaçlarla paralellik gösteren federasyon,
konfederasyon, dernek v.b. kuruluşlarla bir araya gelerek iş birliği yapar, bilgi alışverişinde bulunur, ortak projeler üreterek bunları hayata geçirir. Yine bu çerçevede,
yurtdışında temsilcilik açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya
yurtdışında kurulmuş olan dernek ve kuruluşlara katılabilir. Aynı amaçlara ulaşmak
için faaliyet gösteren diğer derneklerle ve kuruluşlarla platformlar kurar, kurulmuş
platformlara üye olabilir.
f) Radyo, televizyon, gazete, dergi, bülten, kitap, broşür gibi görsel ve her türlü süreli,
süresiz yazılı yayın yayınlayabilir ve afiş asabilir. Federasyon amaçları doğrultusunda
her türlü belgesel, kurgusal film çalışması, konferans, sempozyum ve panel düzenler.
g) Bilimsel ve teknik çalışmalar, sergi, tiyatro, sportif etkinlikler, gezi gibi
organizasyonlar gerçekleştirebilir.
h) Toplantı, miting, yürüyüş ve gösteriler düzenleyebilir, basına yönelik
açıklamalarda bulunabilir veya basın bildirisi yayımlayabilir. İnternet ve elektronik
ortamda tanıtım sitesi açabilir. Üyeler arasında yemekli toplantılar, şenlik, kermes
v.b. etkinlikler organize edebilir. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırıp
dağıtabilir.
ı) Arşiv, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturabilir. Federasyon
amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek amacıyla ödüllü ya da
ödülsüz yarışmalar düzenleyebilir. Bilimsel ve teknik konularda uzmanlaşmış
kişilerden çalışma grupları, federasyon komisyonları oluşturarak, bilimsel ve teknik
araştırmalarda bulunur, bu araştırmaların sonuçlarını yayınlar.
i) Federasyon amaç ve faaliyetleri çerçevesinde, misafirhane, pansiyon, lokal, spor,
kültür ve sanat kulüpleri ve vakıflar kurar.
j) Eğitim maksadıyla anaokulu, ilköğretim okulu, lise, dershane, kütüphane, meslek
edindirme kursları v.b. kurslar açar ve çalıştırır.

k) Her türlü nakdi ve ayni bağış toplar ve bağışta bulunur. Yerleşim yeri ile amaç ve
çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi
taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaat yaptırır;
taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır ve satar.
l) Federasyon üyelerinin sportif ve kültürel gelişimi için kamp kurar, yurtiçi ve yurt
dışında her türlü geziler düzenler.
m) Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak derneklerden, işçi
sendikalarından vb. kuruluşlardan bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur.
m) Genel sağlık, eğitim, temizlik, ağaç dikme vb. kampanyalar düzenler.
n) Aynı amacı güden federasyonlarla bir araya gelerek konfederasyon oluşturabilir.
MADDE 5 – FEDERASYONU KURUCU DERNEKLER
Maltepe Çerkes Derneği
Çerkes Hakları Derneği
İstanbul Çerkes Derneği
Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
Kozlu Çerkes Derneği
MADDE 6 - ÜYELİK
a) Federasyonun amacını benimseyen ve bu yönde çalışmayı kabul eden her dernek
ÇERKES_FED’e ye üye olabilir. Üyelik başvurusu federasyon yönetim kurulu
başkanlığına verilecek bir dilekçeyle yapılır. Yönetim kurulu bu başvuruyu inceler ve
en geç 30 gün içerisinde karara bağlar. Üyeliği kesinleşen dernek, federasyonun ana
tüzüğünü kabul etmiş sayılır.
b) Üye, federasyondan yazılı bildirimle çıkma hakkına sahiptir. Dernek Genel Kurul
kararının Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile üyeliği sona
erer.

c) Federasyonun çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan
kaçınmak, verilen görevleri yapmamak; federasyonun amaçlarına ve hizmet
felsefesine ilgisiz kalmak suretiyle federasyon hedeflerine ulaşılmasını engelleyen
üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Çıkarma kararı yazılı ve sözlü
savunma hakkı tanınmadan verilmez. Çıkarma kararına 1 ay içerisinde Genel kurulda
incelenmek üzere itiraz edilebilir. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak
ve yükümlülükleri devam eder. Genel Kurul kararı kesindir.
d) Yazılı ihtara rağmen 1 ay içerisinde aidat borcunun ödenmemesi, üyeliğe ilişkin
yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesiyle üyelik
düşer. Üyeliğin düştüğünün tespitine dair yönetim kurulu karar alır. Bu karara 1 ay
içerisinde genel kurulda incelenmek üzere itiraz edilebilir. İtirazın karara bağlanacağı
tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Genel kurul kararı kesindir.
MADDE 7- ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
a) Asıl Üyelik: Bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.
b) Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve
değerli katkılar sağlamış, çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı
Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan kurum ve
kuruluşlara bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak Federasyon Genel Kurulu kararı ile
tanınmış bir unvandır. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, bu
temsilciler oy kullanamazlar.
MADDE 8 -ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ
a) Federasyon üyeleri hakları bakımından eşittir. Her derneğin federasyon genel
kuruluna katılma, oy kullanma, organlara ve komisyonlara seçilme ve çalışma hakkı
vardır.
b) Üyeler federasyonun amacına aykırı davranışlarda bulunamazlar.
c) Federasyona üye her dernek bulunduğu faaliyetlere ilişkin Federasyon Merkezi
Yürütme Kuruluna her ay düzenli rapor sunar
d) Üyelik aidatı aylık 20,00YTL olmak üzere yıllık 240,00 YTL’dir. Yönetim
Kurulunun alacağı kararla bu miktar artar veya azalır.

e) Üyeler, federasyona yardım ve bağış yapabilir.
MADDE 9- FEDERASYONUN ORGANLARI
Federasyonun Zorunlu Organları ;
a) Genel Kurul
b) Merkezi Yönetim Kurulu
c) Merkezi Denetleme Kurulu
MADDE 10- GENEL KURUL
Genel Kurul, Federasyonun en yüksek ve en yetkili organıdır. Federasyona üye olan
dernekler, federasyon genel kurulunda seçilmiş delegelerle temsil edilir. Federasyona
üye olan tüm dernekler federasyon genel kurulunda 4 (dört) delege ile temsil edilir.
Genel Kurul:
a) Federasyon organlarının seçilmesi,
b) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Federasyon organlarının veya raporlarının aklanması veya değiştirilerek kabul
edilmesi,
d) Merkezi Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bütçenin görüşüldükten sonra aynen
veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Bir sonraki dönemin çalışma ve faaliyet konularının belirlenmesi,
f) Federasyonu temsile yetkili kişi ve organları bağlayıcı tavsiye kararları alması,
g) Federasyonun amacı doğrultusunda taşınır veya taşınmaz malların (kazanç
paylaşımı dışında) alınıp satılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermesi,
h) Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki kuruluşlarla iş
birliğinde bulunması konusunda karar verilmesi,

i) Federasyon üyeliğinden çıkarılmasına karar verilmiş ve üyeliğinin düştüğünün
tespitine karar verilen üyelerin itirazlarının incelenip karara bağlanması,
j) Federasyonun feshine karar verilmesi,
k) Verilen önergeleri karar haline getirerek, federasyonun çalışma politikasına yön
verilmesi,
l) Konfederasyon kurulmasına ve yahut kurulmuş olan konfederasyonlara katılmaya
karar verilmesi,
m) Federasyon üyeleri arasındaki çalışma birliğini ve koordineyi sağlamak için
temsilciler atanması,
n) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini
üstlenir.
MADDE 11-GENEL KURUL TOPLANTILARI
Olağan Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde, üç (3) yılda bir, Ocak
ayı içerisinde, merkezi yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Federasyon ayrıca Merkezi Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya
da Genel Kurulu oluşturan üye dernek temsilcileri sayısının beşte dördünün yazılı
isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.
MADDE 12-ÇAĞRI USULÜ
Merkezi Yönetim Kurulu tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan
temsilcilerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on
beş(15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek
veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu
çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının
nerede hangi gün ve saatte yapılacağı aynı ilanda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci
toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
MADDE 13- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye dernek temsilcilerinin salt
çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde
durum bir tutanakla saptanır.
İkinci toplantı, katılan temsilcilerin üye sayısı Merkez Yönetim ve Denetleme
Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olmaması koşuluyla salt çoğunluk
aranmadan toplanır. Genel Kurul, toplantıya katılan temsilcilerin salt çoğunluğu ile
karar verir. Ancak Federasyonun fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda 5253 sayılı
Dernekler Yasası’nın karar yeter sayısına ilişkin esaslara uyulur.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri
bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için
yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci
toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 14- TOPLANTI USULÜ
a) Genel kurul, federasyon merkezinin bulunduğu ilde yapılır.
b) Genel Kurulda tüzükte tanımlanmış ve isimleri önceden belirlenmiş üyeler
katılarak oy kullanabilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Tüzükte ve yasada belirtilen
istisnaların dışında kararlar salt çoğunlukla alınır.
c) Genel kurulda vekâletle oy kullanılamaz.
d) Genel Kurul toplantısına katılacak temsilciler, kimlik kartlarını gösterip Merkezi
Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı
yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve
toplantı, Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı veya Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinden
birisi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim
kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Genel Kurulun açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir
başkan vekili ile yazmandan oluşan bir Divan heyeti seçilir. Toplantı Divan heyeti
tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Divan heyeti
tarafından imzalanarak Merkezi Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

e) Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak,
toplantıda hazır bulanan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini istediği
hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
MADDE 15- MERKEZ YÖNETİM KURULU
a) Merkez Yönetim Kurulu, temsilciler arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından
gizli oyla seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
b) Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda; kendi
aralarından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, Sekreter, Sayman ve üye seçerek görev
bölüşümü yaparlar.
c) İstifa eden Başkan veya Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde
yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurulda hesap vermekle yükümlüdürler. Bu
üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.
d) Asıl üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Her ne
sebeple olursa olsun, Merkezi Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına
rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Merkezi Yönetim
Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri veya Merkez Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya
çağrılır.
MADDE 16- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Federasyonu temsil etmek veya bu konuda üyelerden bir veya bir kaçına yetki
vermek.
b) Federasyon amacına uygun çalışmaların kararını almak, uygulamasını yürütmek
ve gözetmek.
c) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek üzere çeşitli konularda
komisyonlar, çalışma grupları kurup bunlara görev vermek, gerektiğinde görevden
almak.
d) Federasyon bütçesini hazırlamak ve uygulamak.
e) Federasyon işleyiş ve çalışmaların yürüyüşüne ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak.

f) Federasyon adına dava açmaya karar vermek, açılan davalara taraf olmak.
g) Genel Kurul, tüzük, yasa ve ilgili mevzuat tarafından doğan yetkileri kullanmak,
Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.
h) Uluslararası çalışmalarla ilgili olarak yasal izinler almak ve federasyon adına
gönderilecek temsilciyi belirlemek.
i) Tüzükten doğan veya Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm
sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Sözleşmeleri imzaya, Yönetim Kurulu
üyesi veya üyeleri, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.
j) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
k) Federasyona bağlı derneklerin denetimini sağlamak
l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
MADDE 17- FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI
a) Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim
Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için herhangi bir
Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir.
b) Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak
hesaplara yatırılır. Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Merkezi Yönetim
Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan ödeme emri ile yapılır.
c) Merkezi Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için
yeterli miktarda para bulundurabilir.
d) Merkezi Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için
gerekli önlemleri alır.
e) Yıpranmış ve yıpranma payı karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu
tutanağı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.
MADDE 18- MERKEZİ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV BÖLÜŞÜMÜ

Genel Başkan: Merkezi Yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde federasyon
adına açıklama yapar.
Genel Başkan Yardımcısı: Başkanın verdiği görevleri yapar. Yokluğunda başkana
vekâlet eder. Başkanla birlikte tüm çalışma gruplarını ve komisyonların çalışmalarını
denetler ve yönlendirir.
Sekreter: Federasyonun tüm günlük işlerini ve yazışmalarını yürütür. Basın ve
kamuoyuyla ilişkileri sağlar.
Sayman: Federasyonun mali işlerini yürütür, hesaplarını tutar.
MADDE 19Federasyonda 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 federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul
veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız
denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir
MADDE 20- MERKEZİ DENETLEME KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulda üç yıllık görev süresi için, hukuki ve mali
konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asli ve üç yedek üyeden
oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Merkez Denetleme
Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Merkez Denetleme Kurulu; federasyonun tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen
esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını
bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve
kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim
yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
MADDE 21 -KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Merkez Yönetim Kurulu tarafından, sürekli veya belirli aralıklarla, belirli konularda
çalışmalarda bulunmak amacıyla komisyon ve çalışma grupları oluşturabilir.
Komisyonlara katılım herhangi bir sınırlamaya tabi tutulamaz. Bu alanlardaki
çalışmalar Yönetim Kuruluyla koordineli olarak yürütülür. Komisyonlar kendi
çalışma esaslarını tüzük ve yasa çerçevesinde belirler. Çalışma gruplarında ise
görevlendirme Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
MADDE 22 -FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI
Federasyonun gelirleri; aidatlar, bağışlar, yardımlar ve öteki gelirlerdir. Amacını
gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için federasyon, taşınır ve
taşınmaz mal edinebilir.
MADDE 23- FEDERASYONCA TUTULMASI ZORUNLU OLAN
DEFTERLER
Federasyon yönetim kurulu aşağıda belirtilen defterleri tutar:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) İşletme hesabı defteri
d) Demirbaş defteri
e) Alındı belgesi kayıt defteri
f) Evrak kayıt defteri

MADDE 24- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantısı gündemine toplantı öncesi konulması
koşuluyla federasyon tüzüğü değiştirilebilir. Federasyon tüzük değişikliğine
başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az 2/3 ünün katılması
şarttır. Bu yetersayı sağlanamaz ise ikinci çağrı yapılır ve bu çağrı üzerine toplanacak
üyelerin sayısına bakılmaksızın tüzük değişiklik gündemi görüşülebilir. Tüzük
değişiklik kararı toplantıda bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.
MADDE 25- İÇ YÖNETMELİK
Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları Merkez Yönetim Kurulu’nca
düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel Kurulun onayına
sunulur.
MADDE 26- KARAR ALMA USULLERİ
Tüm kararların karşılıklı tam mutabakatla alınması esas olup, tam mutabakat
sağlanamadığı hallerde tüzükte ve yasada başkaca şekilde kabul edilmedikçe
federasyon organları salt çoğunlukla toplanarak kararlarını salt çoğunlukla alır.
MADDE 27- FEDERASYONUN FESHİ
Federasyonun feshi ancak genel kurul kararı ile olur. Fesih gündemli ilk toplantıda,
tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az 2/3 ünün toplantıya
katılması şarttır. Bu yetersayı sağlanamaz ise ikinci çağrı yapılır ve bu çağrı üzerine
toplanacak üyelerin sayısına bakılmaksızın fesih gündemi görüşülebilir. Fesih kararı,
katılma hakkı olup toplantıda bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.
Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından karar tarihinden itibaren 7 gün
içerisinde mahallinin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Federasyon
genel kurul tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve
kapatılma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz.

MADDE 28- FESİH SONRASI TASFİYE
Federasyonun feshine karar veren genel kurul, federasyon mallarının tasfiyesi için üç
kişilik tasfiye kurulu seçer. Bu kurul federasyon malların, alacak ve borçlarını saptar.
Alacakları tahsil eder, borçları öder. Federasyon malları genel kurulda alınacak
karara uygun olarak aynı amaç doğrultusunda faaliyet yürüten federasyona üye
derneklerden en fazla üyeye sahip olan derneğe devredilir.
MADDE 29- DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Merkezi Yönetim Kurulu, tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli
gördüğünde kanundaki usule uygun olarak vereceği kararla borçlanabilir.
MADDE 30- HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzükte açıklık olmayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili
mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
MADDE 31- YÜRÜRLÜK
Bu tüzük kurucu üye dernekler tarafından imzalanarak kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
MADDE 32 – KURUCU DERNEKLER
Çerkes Dernekleri Federasyonu’nun kurucusu olan dernekler şunlardır:
1

Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği

Ahlat

3

İstanbul Çerkes Derneği

İstanbul

Kozlu Çerkes Derneği

Kozlu

2
4
5
6

Çerkes Hakları Derneği

Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi
Derneği
Maltepe Çerkes Derneği

İstanbul

İstanbul

İstanbul

MADDE 33 - KURUCU ÜYELER ve GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Ünvan

Adı Soyadı

Kurucu Genel Başkan Yrd.

Mustafa Saadet

Kurucu Sayman

Halis Din

Kurucu Genel Başkan

Kurucu Genel Sekreter

Nusret Baş,

Kenan Kaplan

Kurucu Üye

İlhami Demir

Kurucu Üye

Murat Çelikkanat

Kurucu Üye

Nuri Alpaslan

İş bu federasyon tüzüğü 33 maddeden ibarettir.

