
Dernek Tüzüğü 

 

 

AVRUPA GENÇLİK, EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

 

Derneğin Adı ve Merkezi 

 

Madde 1- Derneğin Adı: “Avrupa Gençlik , Eğitim ve Spor Derneği ” olup kısa adı “AGES-DER” dir. 

 

Derneğin merkezi Niğde’dir.Şubesi açılmayacaktır. 

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet 

Alanları 

 

Madde 2- Avrupa Gençlik , Eğitim ve Spor Derneğinin Kuruluş Amaçları ; 

1.a) Bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacı ile gençler, kadınlar, çocuklar, engelliler, 

hükümlüler, yoksullar,öğrenciler başta olmak üzere farklı tüm ihtiyaç grupları için eğitim, kültür, spor, turizm, sağlık, 

sosyal ve ekonomik içerikli kamu yararına yenilikçi ve alternatif projeler üreterek ; sosyal,ekonomik ve kültürel 

yaşamın dışında bulunan büyük azınlığı üretken bir çoğunluğa dönüştürmek,istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve 

toplumsal yaşama entegrasyonlarını hızlandırmak. 

2.b) Mesleki ve teknik eğitiminin gelişmesine, yayılmasına katkı sağlamak, mesleki eğitim ile ilgili çalışmaları 

desteklemek, 

3.c) Çeşitli dezavantajlara sahip olan; çocukların, gençlerin, engellilerin ve kadınların dezavantajlarını gidermeye 

yönelik çalışmalar yürütmek, kalkınma süreçlerinde engelleyici bir unsur olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığını zamanla 

ortadan kaldırmaya yönelik orta ve uzun vadeli planlar ve uygulamalar yapmak ve kadınların kalkınma süreçlerinde; 

ailede ve toplumda sosyal statülerini güçlendirmek, karar süreçlerindeki etkilerini artırmak, çocuk evliliklerinin 

engellenmesi ve çocukların eğitim seviyelerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler yürütmek, 

4.d) Dünyamızın ve ülkemizin doğasını, biyolojik çeşitliliğini, ekolojik süreçlerini ve ekolojik bütünlüğünü doğrudan 

veya dolaylı olarak tanımaya, tanıtmaya ve korumaya katkıda bulunmak, başta ülkemiz olmak üzere Dünya ölçeğinde 

ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; doğanın dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda 

ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir. 

5.e) Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel 

varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, bölgenin turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu 

katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli 

önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde bulunmak, yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, 

6.f) Kırsal ve kentsel kalkınmayla ilgili temel sorun ve potansiyelleri ortaya koymak, potansiyelleri ve engelleri 

“sürdürülebilir kalkınma” amaçları doğrultusunda yeniden tanımlayabilmek için katılımcı alan araştırmalarını 

planlamak, gerçekleştirmek ve bu alandaki girişimleri desteklemek, 

7.g) Başta Avrupa Birliği, Dünya Bankası olmak üzere ulusal ve uluslar arası projelerin bölgemizde sayısını ve kalitesini 

arttırmak, hazırlanan projeler destek olmak,proje yönetiminde kalite ve profesyonelliği teşvik etmek, proje yönetimi 

alanında serbest fikir, uygulama ve çözüm arayışı sağlayacak forum, platform , işbirliği ağları oluşturulmasını ve 

katılımcılar arasında bilgi akışı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyelerin proje yönetimi yöntem ve uygulamaları 

konularında saygınlığını,uzmanlığını ve öncü konumunu geliştirmek. 

8.h) “Engelli Kadın”, “Genç Kadın” ,“Engelli Genç” ya da “Çocuk Gelin” gibi iki kez ayrımcılığa maruz 

 

kalan çifte dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm kadın , genç ve engellilerin iş, eğitim, politik katılım gibi 

alanlarda toplumsal hayata eşit ve aktif olarak katılımlarını sağlamak, kadın, genç ve engellilere yönelik ayrımcılığa ve 

fırsat eşitliğinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmaları yürütmek, destek olmak, kadın, genç ve engellilerin 

ekonomik hayata katılımı önündeki engellerin kaldırılması için potansiyel çözümler üretmek, toplumsal hayatın 

dışında kalmış kadın, genç ve engellilerin toplumsal katılımını teşvik edecek çalışmalar yapmak. 



1.I) Çocuk yaşta evlendirilmeleri önleyecek projeler üretmek,bu alanda yürütülen projelere destek olmak, çocuk 

yaşta evlendirildikleri için eğitimlerinden, sağlıklarından ve gelecekte ki diğer imkanlardan mahrum bırakılan çocuk ve 

gençlerin yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütmek, yürütülen faaliyetlere destek vermek. 

2.i) Ülkemizde, komşu ülkelerde ve Avrupa ülkelerinde yaşayan gençler başta olmak üzere tüm dünya gençliğinin, 

düzenlenecek eğitim, kültür, spor vb. diğer soysal faaliyetler ile birlikte ve beraber yaşamalarına yönelik ortak kültür 

oluşturmalarını desteklemek,spor organizasyonları düzenlemek. 

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları  

 

1- Derneğin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslar arası kurum,kuruluş, fonlar için projeler hazırlamak, gerçek ve 

tüzel kişiler tarafından hazırlanan projelere ortak olmak ve destek sağlamak. 

 

2- Dernek olarak veya Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren, hibe desteği sağlayan tüm kurum, 

kuruluş,organizasyonlar ile toplantı,kurs,seminer,panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, üyelerin mesleki bilgi, 

görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize etmek; yurtiçinde veya yurtdışında sergi, fuar,eğitim 

faaliyetleri ve kongrelere katılmak, 

 

3-Amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, 

dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi 

yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 

 

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve 

kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış 

kabul etmek, 

 

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi 

işletmeler kurmak ve işletmek, 

 

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler 

kurmak ve bunları tefriş etmek, 

 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, 

tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını 

sağlamak, 

 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve 

taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

 

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir 

federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje 

bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

 

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına 

giren konularda ortak projeler yürütmek, 

 

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

 



14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 

 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve 

benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, 

 

Derneğin Faaliyet Alanı 

 

Dernek; gençlik, eğitim, spor, kültür, sosyal,ve ekonomik kalkınma alanlarında faaliyet gösterir. 

 

  

 

  

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

 

Madde 3- Derneğe üyelik şartları ve tipleri şöyledir. 

 

Madde 3.1 Üyelik Şartları; 

1.a) Medeni haklara sahip olmak, 

2.b) 18 yaşını doldurmuş olmak, 

3.c) Derneğin amaçlarını benimsemiş olmak, 

4.d) En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş olmak, 

5.e) Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak. Onursal üyelik için bu şart aranmaz. 

 

Madde 3.2 Üyelik Tipleri: 

 

Derneği iki tip üyelik vardır. 

 

a)Bireysel Üyelik : Madde 3.1 de belirtilen şartları taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olabilir. 

 

b)Kurumsal Üyelik: Derneğin amaçlarını benimsemiş ve yetkili organlarında üyelik hakkında karar almış tüzel kişiler 

derneğe üye olabilirler. 

 

Madde 3.3 Üyelik İşlemleri: 

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde 

üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul 

edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak 

kabul edilebilir. Onursal üyelerden aidat alınmaz. 

 

Dernek üyeleri Genel Kurul’da seçme ve seçilme haklarına sahiptirler. Her üyenin 

 

Üyelikten Çıkma 

 

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.            Üyenin istifa dilekçesi 

yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş 

borçlarını sona erdirmez. 

 

Üyelikten Çıkarılma 



 

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

 

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

 

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 

 

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 

 

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

 

6-Dernek amacına aykırı hareketleri tespit edilen, Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde 

bulunan, dernek faaliyetlerini işletilmesini engelleyen üyeler ile halkın değer yargılarına ve Türk Ceza Kanununa göre 

yüz kızartıcı ve utanç verici fiiller içinde bulunmak, 

 

7- Vefat eden üyeler için, ilk Yönetim Kurulunda üyelikten düşürme kararı verilir ve üye kayıt defterinden silinir. Vefat 

eden üyelerin Derneğe olan borçları da silinir. 

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.   Yönetim kurulu 

kararı ile üyelikten çıkartılanlar ilk Genel Kurulda karara itiraz edebilirler. İlk Genel Kurulda itiraz etmeyenler itiraz 

haklarını kaybederler. Genel Kurul’un aldığı karar kesindir. 

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 


