Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi DERNEĞİ
MADDE I : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
a) Derneğin adı: Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneği
b) Derneğin idare merkezi: 6A, Dede İsmail Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa.
MADDE II : TANIMLAMALAR
Bu tüzükte ‘Dernek’, metin başka türlü gerektirmedikçe Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma
İnisiyatifi Derneği’ni anlatır.
MADDE III : DERNEĞİN NİTELİĞİ VE STATÜSÜ
Dernek, siyasi ya da kâr amacı güden bir kuruluş olmayıp, herhangi bir ayırım
gözetmeksizin Kıbrıs’ta kadın sağlığı konularında veriye dayalı bilinçlendirme ve araştırma
yapmak için uğraş veren ve onları temsil eden bir örgüttür.
MADDE IV : GENEL AMAÇLAR VE İŞLEVLER
a) Kıbrıs’ta kadınlarda görülen hastalıklarının haritasını oluşturması ve hastalıkların
ekonomik yükünü belirlemesi.
b) Kıbrıs’ta kadınlarda görülen hastalıklarının oranlarının belirlenmesi ve bunların diğer
ülkelere karşılaştırılması.
c) Kıbrıs’ta kadınlarda görülen hastalıkların sebeplerinin incelenmesi.
d) Veriye dayalı sağlık stratejileri geliştirilmesi konusunda farkındalık yaratmak.
e) Halkın kadınlarda görülen hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi.
MADDE V : DİĞER ÖRGÜTLERLE İŞBİRLİĞİ
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ülke içindeki ve
dışındaki diğer örgütlerle işbirliği yapar.
MADDE VI : KURUCU ÜYELER
Aşağıda ad ve soyadları ile meslekleri ve adresleri belirtilen kişiler, derneğin kurucu
üyeleridir;
1. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, Öğretim üyesi, 6A Dede İsmail Sokak, Köşklüçiftlik,
Lefkoşa.
2. Tuğçe Karaderi, Öğretim üyesi, Şht. Duran Akyüz Sokak, Şenol Apt. 19, Daire 1,
Ortaköy, Lefkoşa.
3. Bahar Taneri Güder, Öğretim üyesi, 8 Kemal Zeytinoğlu Sokak, Köşklüçiftlik,
Lefkoşa.
4. Burç Barın, Araştırmacı, 8 Mehmet Ali Görmüş Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa.
5. Aysel Nilüfer Rahmioğlu, Emekli öğretmen, 6 Dede İsmail Sokak, Köşklüçiftlik,
Lefkoşa.
6. Fatma Nevgül Ramiz, Emekli öğretmen, 15 Serin Sokak, Yenikent, Gönyeli, Lefkoşa.
7. Tigün Ertanın, İskadını, Lefkoşa.
8. Umay Yılmaz, Sanatçı, Lefkoşa.

MADDE VII : ÜYELİK
Bölüm 1: Üyelik çeşitleri :
Birlikte üç çeşit üyelik mevcuttur :
a) Kurucu üyeler: Yukarıda, madde VI’da ve işbu tüzüğe ekli Kurucu Üyeler Listesinde, isim
ve adresleri belirtilen kişiler, kuruluş faaliyetine katılmaları nedeniyle kurucu üye ve aynı
zamanda ilk Yönetim Kurulu üyeleridir.
b) Asli Üyeler: Derneğe kayıtlı olan ve sürekli üyelik aidatını ödeyen derneğin asli üyesidir.
Bu üyeler Genel Kurula bir temsilci ile katılıp seçme ve seçilme hakkını kullanabilirler.
c) Fahri Üyeler: Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Derneğine büyük hizmetleri olmuş
veya derneğe kayıtlı olan ve maddi veya manevi yardımda bulunan herhangi bir kişiye
Yönetim Kurulu oy çokluğu ile fahri üyelik verebilir. Bu üyeler, dernek lokaline devam
edebilir, Genel Kurul’a katılabilir ancak seçme ve seçilme haklarına sahip değildirler.
Bölüm 2: Derneğe üye olma şartları :
a) Her aday Yönetim Kurulu’na yazılı başvuru yapar. Üyelik hakkı yönetim kurulu
kararına bağlıdır.
b) Yönetim Kurulu’nca üyelik istemleri kabul edilmeyenler başvurularının Genel
Kurul’da yeniden incelenmesini isteyebilirler.Yönetim Kurulu’nun bu konudaki,
toplantı ve karar yeter sayısı ise, genel hükümlere bağlıdır.
Bölüm 3: Üyelikten çıkarılma :
Dernek amaçlarına ve tüzüğe aykırı hareket eden, Genel Kurul ve Yönetim Kurul’u
kararlarına uymayan, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıran, derneğin şeref,
haysiyet ve menfaatlerine zarar veren, yüklendiği aidatı vadettiği dönemde ve yazılı ihtarda
gösterilen sürede ödemeyen üyenin üyelik sıfatı Disiplin Kurulu kararı ile sona erer, üye kayıt
defterinden silinir. Dernekten çıkan, çıkarılan veya istifa eden üye, dernek malları üzerinde
hiç bir hak iddia edemez. Dernekten çıkarılan üyeler, diğer üyelere, ilanen, ilgili mercilere, bir
rapor ile duyurulur. Her üye istifa edebilir ve istifa dilekçesini Yönetim Kurulu’na sunduktan
sonra dernekten ayrılabilir.
MADDE VIII : SEÇME VE SEÇİLME
a) Asli üye olmak ve genel kurul toplantısına en az 7 gün kala aidat ve diğer üyelik
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak yeterlidir. Üyeler, Genel Kurul’da bir temsilci ile
de seçme ve seçilme hakkını kullanabilir.
b) Genel kurula 7 gün kala üyeliği onaylanan her üye seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
MADDE IX : ÜYELİK AİDATLARI
a) Dernek üyeleri, asgari ücretin %10’u kadar yıllık aidat öderler.
b) Yıllık aidatını ödemeyen üyeler, seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
c) Derneğin lokali olması halinde, üye olmayanlar devam edemez.
MADDE X : TUTULACAK DEFTERLER
a)
b)
c)
d)

Üye kayıt defteri,
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren defter,
Gelir-gider defteri,
Misafir getiren üyelerin getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren bir defter.

MADDE XI : DERNEĞİN GELİRLERİ VE MAL VARLIĞI
Derneğin mal varlığı ve gelirleri şunlardan oluşur :
a) Üyelik aidatları,
b) Ülke içi ve dışındaki kişi ve kuruluşlardan sağlanan bağışlar,
c) Çeşitli sosyal etkinliklerden sağlanan gelirler,
d) Dernek amaçları için Yönetim Kurulu kararıyla alınan borçlar,
e) Dernek amaçları için Yönetim Kurulu kararıyla satın alınacak taşınır ve/veya taşınmaz
mallar,
f) Ülke içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşlardan bağış olarak alınacak taşınır veya
taşınmaz mallar.
MADDE XII : DERNEĞİN ORGANLARI
Dernek Organları ;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
A. Genel Kurul :
Bölüm 1 : Oluşumu : Genel Kurul, derneğin kurucu ve asli üyelerinden oluşur, her üyenin bir
oy hakkı vardır. Fahri üyeler Genel Kurul’a katılarak söz alabilirler ancak oy kullanamazlar.
Bölüm 2 : Toplanma Yöntemleri : Genel Kurul’un toplantıları olağan veya olağanüstü
olabilir ; Olağan toplantılar, Yönetim Kurulu’nun daveti ile, yılda bir kez mart ayı içinde,
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir günde yapılır. Olağanüstü toplantılar, Yönetim Kurulu
kararı ile veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veyahut kurucu ve asli
üyelerin en az beşte birinin çağrısıyla yapılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya üyelerin (asli
ve kurucu üyeler) en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir
ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim kurulu, toplantı gündemi ile ilgili raporu,
bütçe gelir gider hesabı suretlerini ve toplantı tarihi, yeri ve gündemini, toplantı gününden en
az 10 gün önceden tüm üyelere yazılı olarak bildirir.
Bölüm 3 : Toplantı Yeter Sayısı ve Başkanlık Divanı : Genel Kurul toplantısını dernek
başkanı (Yönetim Kurulu Başkanı) veya bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, o da yoksa en yaşlı üye açar ve yoklama yapılır. Üye tam sayısının (asli ve
kurucu üyeler) salt çoğunluğu hazır ise Genel Kurul teşekkül etmiş sayılır. Belirtilen saatte
Genel Kurul’un yapılması için gerekli olan salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, toplantı
bir saat ertelenir ve hazır bulunan üyelerle toplantı yapılır. Kararlar, bölüm 5’te belirtilen
nisaplarla alınır. Genel Kurul’un düzenli bir şekilde yürütülebilmesi ve gerekli zabıtların
tutulabilmesi için üyeler arasından bir başkan ve iki yazmandan oluşan bir başkanlık divanı
seçilir.
Bölüm 4 : Görev ve Yetkileri : Genel Kurul, derneğin en yüksek mercii olup, kanunların
kendine verdiği ve bu ana tüzükle diğer organlara verilmemiş olan yetkileri kullanır. Genel
Kurul toplantılarında gündemde belirtilmiş hususlar görüşülür, karara bağlanır. Genel
Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır :
a) Tüzükte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi yönünde kararlar almak,
b) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından sunulan önerileri görüşmek ve karara
bağlamak,

c) Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek ; Genel Kurul
kararı ile seçilen yeni Yönetim Kurulu isim listesi 10 gün içinde Kaymakamlık’a bildirilir.
d) Gerekli görmesi halinde, yıllık aidat miktarını artırmak,
e) Üyeler tarafından müzakeresi talep edilen hususları gündeme dahil ederek karara
bağlamak,
f) Tüzük değişiklik önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
g) Derneğin gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kurulu’na umumi direktif ve
yapılacak işler için yetki vermek,
h) Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonu seçmek,
i) Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporunu aklamak,
j) Mali raporu aklamak ve yıllık tahmini bütçeyi onaylamak,
k) Derneğin genel amaçları doğrultusunda diğer kararları almak.
Bölüm 5 : Oy Kullanma ve Karar Alma :
a) Genel Kurul’da tüzük değişikliği ve derneğin dağıtılması dışındaki tüm kararlar toplantıya
katılan üyelerin veya temsilcilerinin (vekil) salt çoğunluğu ile alınır.
b) Asli ve kurucu üyeler bir oy kullanma hakkına sahip olup, fahri üyeler oy kullanamazlar.
Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu iki oy sayılır.
c) Tüzük değişikliği ve derneğin dağıtılması için üyelerin üçte ikisinin oyu aranır.
d) Oy kullanma, yazılı ve gizli olarak Yönetim Kurulu’nca imzalanmış kağıtlar üzerine
yapılır. Oylar, Genel Kurul toplantı divanınca açık olarak sayılır.
e) Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları Başkanlık Divanı üyeleri tarafından
imzalanarak, saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.
f) Genel Kurul kararları, toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yeni Yönetim
Kurulu tarafından yazılı olarak ilgili makama ve üyelere basın yolu ile bildirilir.
B. Yönetim Kurulu :
Bölüm 1: Oluşumu : Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için seçilen 5
üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı vardır, ve başka bir üyeye
vekil suretiyle oyunu kullandıramaz.
Bölüm 2: Görüşmelerin Yöntemi : Yönetim Kurulu, ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir yazman ve iki muhasip üye seçerler.
Bölüm 3: Toplantılar ve Kararlar: Yönetim Kurulu’nun toplantıları olağan ve olağanüstüdür ;
Olağan toplantılar ayda bir kez, olağanüstü toplantılar, başkan veya Yönetim Kurulu
üyelerinin çoğunluğunun istemi üzerine yapılır. Kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır (
En az dört kişi ), en az üç üyesinin olumlu oyu ile karar alır. Kararlar, açık oylama yapılarak
verilir, tasdikli bir karar defterine yazılır. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar hazır bulunan
üyeler tarafından imzalanır.
Bölüm 4: Görev ve Yetkileri : Yönetim Kurulu, derneğin başlıca yürütme organıdır ;
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Genel Kurul kararlarının uygulanması yönünde çalışma programı hazırlamak, gerekli işleri
ve mukaveleleri yapmak, derneğin yönetimiyle ilgili kararları almak,
c) Bütçeyi görüşmek ve yıllık tahmini bütçeyi Genel Kurul’a sunmak,
d) Dernek Yönetim Kurulu Başkanının çalışma programını tespit etmek ve Başkana gerekli
gördüğü salahiyetleri vermek,
e) Yıllık çalışma raporunu ve mali raporu hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
f) Üyelik başvurularını görüşmek ve bu konuda karar vermek, üyelikten çıkarma ile ilgili
istemi görüşerek gerekli gördüğü takdirde Disiplin Kuruluna sevk etmek,

g) Derneğin inkişafı için gerekli taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı konusunda karar
vermek,
h) Personel ihtiyacı olması halinde kadro yapmak ve personel ücretlerini tayin etmek,
i) Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından müzakeresi istenen hususları karara
bağlamak amacıyla Genel Kurul gündemine getirmek,
j) Üyelerinin ve şubelerin sorumluluğuna giren tüm işlerde onları denetlemek ve çalışmaları
konusunda bilgi istemek,
k) Ana tüzüğün diğer maddelerinde verilen yetkileri kullanmak, görevleri yapmak, Genel
Kurul’un görevleri arasında olmayan konular üzerinde kararlar almak ve bu kararları
yürürlüğe koymak.
Bölüm 5: Başkan : Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda derneğin başkanıdır. Yönetim
Kurulu toplantılarına başkanlık eder, derneği yurt içinde ve dışında temsil eder, dernek adına
beyanatta bulunur, yazmanla işbirliği içinde gerekli yazışmaları yapar, mali konularda
muhasiplerle ortak imza yetkisine sahiptir, Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği diğer
görevleri yapar.
Bölüm 6: Başkan Yardımcısı : Başkanın yokluğunda onun görevlerini üstlenir, Yönetim
Kurulu’nun uygun göreceği diğer görevleri yapar.
Bölüm 7: Yazman : Derneğin günlük işlerini yürütür ve bu işler için gerekli yazışmaları
başkanla işbirliği içinde yapar, yıllık çalışma raporunu Genel Kurul’a sunar, Yönetim
Kurulu’nun uygun göreceği diğer görevleri yapar.
Bölüm 8: Muhasipler : Derneğin parasal işlerini yürütür, parasal konularda başkanla birlikte
ortak imza yetkisine sahiptir, Genel Kurul’a yıllık mali raporu sunar, Yönetim Kurulu’nun
uygun göreceği diğer görevleri yapar.
C. Denetleme Kurulu :
Bölüm 1: Oluşumu : Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, dernek üyeleri arasından, üç
yıl için seçilen üç üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Bölüm 2: Görev ve Yetkileri :
a) Derneğin defterlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve müspet evraka
dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek,
b) Yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlayarak Genel Kurul’a
sunmak,
c) En az üç ayda bir, dernek kasasının ve menkul ve gayrimenkullerin sayımını yapmak,
derneğin banka hesaplarının hareket ve bakiyelerini sormak ve bunların muhasebeye
uygunluğunu tetkik etmek,
d) Derneğin para muamelelerinde yolsuzluk veya suiistimal tespit ettikleri takdirde, durumu
Yönetim Kurulu’na bildirmek ve gerekiyorsa sorumluların işten el çektirilmesini talep etmek.
(Yönetim Kurulu talebi reddeder veya talep tarihinden itibaren 7 gün içinde toplanmaz ise
Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.)
D. Disiplin Kurulu :
Disiplin Kurulu Genel kurulda üç yıl için seçilen 5 üyeden oluşur. Seçilen üyeler Genel
Kurul toplantısını müteakip en geç 10 gün içerisinde, ilk toplantısında kendi arasında bir
başkan ve bir katip seçer.
a) Disiplin kurulu en az 4 üye ile toplanır ve üyelikten çıkarma ile ilgili kararını
üyenin oyu ile alabilir.

en az üç

b) Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen, herhangi bir üyenin üyelikten
çıkarılması istemi ile ilgili kararın Disiplin Kuruluna yazılı olarak verilmesi üzerine, ilgili
üyeye yazılı olarak ve çifte taahhütlü posta kanalıyla aleyhindeki istemi bildirir ve en geç 15
gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak savunmasını yapmasını, aksi takdirde savunmadan da
gerekli karar veya kararların alınacağını bildirir.
c) Disiplin Kurulu, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savunması yanında gerekli gördüğü her türlü
inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra gerekçeli olarak kararını verir ve bu kararı yazılı
olarak Yönetim Kuruluna sunar.
d) Disiplin Kurulu, duruma göre ilgili üyeyi üyelikten kesin çıkarma veya uyarma veya
kınama cezaları verebilir.
e) Disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılan kişi veya kişiler dernek amblemi taşıyan hiç
bir evrağı iş yerinde asamaz bulunduramaz.
f) Disiplin Kurulu kararları kesindir. Ancak Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezalar
duruma göre Genel Kurul tarafından şartlı veya şartsız affedilebilir.
g) Disiplin Kurulu’nun verebileceği cezalar:
Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenlere uyarma,
Dernekler yasasına ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlere kınama,
Dernek organlarının görevlerine haksız olarak engel olanlara 1 yıla kadar geçici çıkarma,
Dernek içerisinde ve dışında sözle veya yayım aracılığı veya eylemli olarak dayanışmayı
bozucu hareketlerde bulunanlar, Dernek üyelerinin şeref haysiyetlerine saldırıda bulunanlar,
Dernek üyesi olarak kalmalarında sakınca bulunanlar hakkında kesin çıkarma cezası verilir.
Cezayı vermek Disiplin kurulunun görevidir.
MADDE XIV: ORTAK HÜKÜMLER
a)Sorumluluk:
Dernek organları, yasalara ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yaptıkları işlerden ve bu
işlerin Derneğe verdiği maddi ve manevi zararlardan, kendilerini seçen kurullara karşı organ
olarak birlikte ve üyeleri de kişisel olarak ayrı ayrı sorumludurlar.
Derneğe mensup her üye Dernekler ve Birlikler Kanunu ile diğer yasaların öngördüğü cezayı
gerektiren girişim ve eylemlerinden ötürü kişisel olarak sorumludur.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı sorumluluk hakkında Disiplin Kurulunca gerekli karar
verilmekle beraber cezai sorumluluk hallerinde ayrıca kovuşturma da yapılır.
b)Hesapların Kapatılması:
Olağan Genel Kurul toplantılarından 15 gün öncesinden hesaplar kapatılır ve bankalardan para
çekilmez.
c)Dernek Hesaplarının Teftişi Ve Murakebesi:
Derneğin hesaplarının teftiş ve murakebesini yapmak Denetleme Kurulu’na aittir.
Derneğin hesapları her ay kontrol edildikten sonra murakebeye hazır hale getirilmek üzere
ilgili defter veya hesap kayıtlarına yazılır. Hesapların murakebesi yıl sonu itibariyle yapılır.
Alınan sonuç Yönetim Kurulu vasıtasıyla Genel Kurula sunulur. Hesaplar Genel Kurul
onayından sonra kesinleşir.
MADDE XV : DERNEK TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK
a) Dernek Tüzüğünde değişiklik önerileri, en az 4 üye (asli ve kurucu) tarafından, Genel
Kurul’a yazılı olarak sunulur.
b) Dernek tüzüğünde değişiklik kararı, işbu tüzüğün XII/A maddesi, Bölüm 3’te belirtilen
nisap ile toplanan Genel Kurul’da, en az üçte iki çoğunlukla alınır.

MADDE XVI : DERNEĞİN DAĞITILMASI
a) Derneğin dağıtılmasına ilişkin öneriler, en az 4 üye (asli ve kurucu) tarafından, Genel
Kurul’a yazılı olarak sunulur.
b) Derneğin dağıtılmasıyla ilgili karar, işbu tüzüğün XII/A maddesi, Bölüm 3’te belirtilen
nisap ile toplanan Genel Kurul’da, en az üçte iki çoğunlukla alınır.
c) Derneğin feshi veya kapatılması halinde, derneğin mal varlığı ve/veya paralar ve sair aktif
kıymetler, yönetim kurulunun kararına bağlı olmak kaydıyla benzer amaçlarla kurulmuş bir
dernek veya birlik veya hayır kurumu veya vakfa hibe edilecek ve/veya aktarılacaktır.
İşbu tüzük, ekli cetveldeki kurucuların oluşturacağı Yönetim Kurulu’nda onaylandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer ve işbu tüzük uyarınca seçilen organlar ilk olağan Genel
Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

