TALASEMİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
MADDE 1- FEDERASYONUN ADI :
Federasyonun Adı : TALASEMİ FEDERASYONU’ dur.
MADDE 2- FEDERASYONUN MERKEZİ :
Federasyonun merkezi Antalya İli’dir.
MADDE 3- FEDERASYONUN AMACI VE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
SÜRDÜRECEĞİ FAALİYETLER VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
Federasyonun amacı, Türkiye’ de Talasemi ve hemoglobinopatiler konusunda
kurulmuş olan dernekleri Federasyon çatısı altında toplayarak; hastaların, ailelerin ve bu
konuda çalışan merkezlerin sorunlarını saptamak ve çözümü yönünde çalışmalar yapmak,
talasemi ve hemoglobinopatilerin önlenmesi ve tedavisi konusunda standartlar getirmek,
topluma tanıtılmasını sağlamak ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde işbirliği, eşgüdüm,
standardizasyon, etkinlik ve verimlilik sağlamak ve yurt içi ve yurt dışı toplantılarda ve
organizasyonlarda birlikteliği sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır;
a) Üye derneklerin birbirleriyle ilişkilerini geliştirmeleri sağlanır, çalışmaları desteklenir, bu
çalışmaların işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yapılması sağlanır.
b) Aynı amaçlı tüm dernekler, federasyonlar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
arasında iletişim sağlanır; plan, proje ve programlar oluşturulur, gereken çalışma ortamları
yaratılır ve işbirliği yapılır.
c) Ülkemizin gereksinim duyulan bölgelerinde aynı amaçlara yönelik yeni derneklerin
kurulmasını özendirir ve katkıda bulunulur.
d) Sağlık Bakanlığı, tüm ulusal ve uluslar arası düzeyde hizmet veren tedavi, eğitim ve
araştırma kurumları ile işbirliği yapar, çalışmaları destekler.
e) Ülkemizdeki bilimsel dernekler ile (Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji
Derneği ve Kan merkezleri ve Transfüzyon Derneği v.b.) işbirliği yapar, ortak çalışmalar,
bilimsel toplantılar düzenler.
f) Diğer ülkelerin benzer amaçlı federasyonlarıyla ilişkiler kurar, yurt içinde ve dışında ortak
projeler yürütür, bilgi akışını sağlar.
g) Talasemi ve hemoglobinopatilerin önlenebilmesi için, üye derneklerin yapacağı toplum
taramalarını, genetik danışma hizmetlerini, kurulmuş ve kurulacak olan Doğum Öncesi Tanı
Merkezlerini destekler.
h) Hastaların kan ve kan ürünlerini karşılamak üzere, Ulusal ve Uluslararası Kan Bankaları ile
ilişkiler kurar. Bu iş birliği yanında toplumu kan bağışına özendirici her türlü eğitim ve sosyal
aktivitelerin yapılmasını sağlar ve diğer kuruluşlarca yapılan aktivitelere katılır.

i) Ulusal ve uluslararası kök hücre transplantasyon merkezleri ve doku bankaları ile bilimsel
işbirliğine girer, ortak çalışmalar yapar.
j) Talasemi ve hemoglobinopatilerin topluma tanıtılması amacıyla eğitim ve öğretim
araçlarını hazırlar ve bu materyaller ile eğitime yardımcı olur. İlgili konu ve sorunların ders
kitaplarına girmesini sağlar.
k) Dernekler yasasının ilgili maddeleri gözetilmek koşuluyla eğitim amacıyla yurtdışından
uzmanlar getirebilir ve yurt dışına eleman gönderebilir.
l) Amaçlarına uygun konularda değişik düzeylerde uzman iş gücü oluşturmak, teknik eleman
yetiştirmek ve ileri uzmanlaşmayı sağlamak için burs ve olanaklar sağlar.
m) Amaçlarına uygun çalışmalarda özendirici ödüller ve hizmet ödülleri verebilir, yurt içi ve
dışında araştırma ve eğitim projelerini destekleyebilir.
n) Sağladığı bilgi birikimi ile yayınlar yapar; ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar,
kongreler toplantılar ve hizmet içi eğitim kursları düzenler, bu organizasyonlara katılır, taraf
ve üye olabilir.
o) Hastaların beden ve ruh sağlığının korunmasına yönelik sosyal ve eğitim faaliyetlerinin
yürütülebilmesi amacıyla sosyal tesisler açabilir, işletebilir, işlettirebilir veya mevcut olan
tesisler ile işbirliği ve protokoller yapabilir.
p) Federasyonun amaçları doğrultusunda iktisadi, ticari işletme, ortaklık, yardımlaşma
sandığı, kooperatif, ticari şirket kurabilir veya kurulu şirketlerin hisselerini bağış veya satın
alma yoluyla devralabilir ve devredebilir.
q) Amaçlarına yönelik taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü
tasarrufta bulunabilir. İpotek dahil olmak üzere taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde
federasyonun lehinde her nevi ayni ve şahsi hakları iktisap tesis terkin edebilir ve kaldırabilir.
Taşınır ve taşınmaz mallar kiralar ve kiraya verebilir.
r) Her türlü çalışmanın ilke ve yöntemleri, genel kurul tarafından onaylanan yönetmelik ve
yönergelerle yürütülür.

MADDE 4- FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA
a) Federasyona katılmak; mevcut yasaların öngördüğü koşulları taşıyan ve yasal formaliteleri
yerine getiren amaçları sadece talasemi ve hemoglobinopati olan derneklerin üyelik için
yapacağı müracaatın, federasyon yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesiyle gerçekleşir.

b) Federasyon tüzüğünü kabul ederek üye olmak isteyen dernekler aşağıdaki belgeleri
hazırlayarak üyelik için başvururlar. Başvuruda bulunacak olan derneklerin olağan genel kurul
toplantısı yapmış olması ve bu genel kurul sonuç bildiriminin onaylı suretlerini göndermeleri
gerekir.
- Dernek Yönetim Kurulunun başvuru yazısı
- Genel Kurulda alınmış “Federasyona üye olma” kararı örneği,
- Onaylı dernek tüzüğü,
- Dernek çalışmalarının özetlendiği rapor,
- Dernek üyelerinin güncel ad, adres ve iletişim bilgileri.
c) Başvuru Federasyon Yönetim Kurulunca incelenir ve en geç otuz gün içerisinde karara
bağlanır. Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kesinleşir. Federasyon’a üye olan kuruluşlar tüzel
kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde Federasyon hiçbir hak talep
edemez.
MADDE 5- FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
Üye dernekler aşağıdaki hallerde federasyondan çıkarılabilir;
a) Federasyon tüzüğüne aykırı hareket etmek veya yasaları ihlal edici uygulamalarda
bulunmak,
b) Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymamak veya bu
kararların gerçekleşmesini engelleyici yönde faaliyette bulunmak,
c) Federasyon delegelerini uygun zaman içerisinde bildirmemek,
d) Federasyon Genel Kurul Toplantısına delegelerin mazaretsiz katılmaması,
e) Aidatın üst üste iki kez ödenmemesi,
f) Yukarıdaki a ve b maddelerinde tanımlanan faaliyetlerin bizzat delegeler tarafından
yapıldığı tesbit edilirse bu delegenin görevden alınması hususu derneğine yazı ile bildirilir,
bu bildirimin gereği yapılmadığı takdirde madde 5 a ve b bentlerine göre derneğin
federasyon üyeliğinden uzaklaştırılması işlemi yapılır.
Yukarıda belirtilen durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu konuyu gündeme alır ve
üye sayısının 5/7’ inin onayıyla ilgili kuruluşun üyelikten çıkarılması kararını alabilir.
Federasyon Yönetim Kurulu bu kararı gerekçeli olarak ilgili derneğe bildirir. Dernek yönetimi,
karara karşı otuz gün içerisinde yazılı itirazını Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmediği
taktirde kararı kabul etmiş sayılır ve böylece karar kesinleşir. Yazılı itirazın süresinde
bildirilmesi halinde konu Federasyonun ilk genel kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.
Federasyon genel kurulunca alınan çıkarılma kararı kesin olup itiraz edilemez.

Üyelikten çıkarılan dernek, çıkarılma nedenlerinin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat
edilmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurul kararıyla üyeliğe kabul edilebilir.
Üyelikten çıkarılan dernek için iş bu tüzüğün 6. Maddesi (c) bendi uygulanır.
MADDE 6- FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA
a) Her üye dernek, kendi Genel Kurulu’nda alacağı “Federasyondan ayrılma kararı” ile
federasyon üyeliğinden çekilebilir. Ayrılma, federasyondan ayrılmaya ilişkin genel kurul
kararının federasyon yönetimine yazılı olarak bildirildiği anda gerçekleşir. Bu tarihe kadar üye
dernek yükümlülükleri devam eder.
b) Federasyondan çıkarılan, ayrılan, feshedilen veya yetkili merciilerce kapatılan dernek
üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aksi taktirde icra takibi ile tahsil
olunur.
c) Federasyondan çıkarılan, ayrılan, feshedilen veya yetkili mercilerce kapatılan dernekler,
federasyon çalışmaları üzerinde haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bunlardan yararlanamazlar,
federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve ayni haklardan vazgeçmiş
sayılırlar.
MADDE 7- ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Üye dernekler tüzükleri yönünde çalışmalarını federasyondan bağımsız olarak
gerçekleştirirler.
b) Üye dernekler, federasyon tüzüğüne ve federasyonun genel çalışma esasları ile ilgili genel
kurul kararlarına uymakla yükümlüdür.
c) Üye dernekler yıllık olağan genel kurul toplantılarını, Federasyon Genel Kurul
toplantısından en az iki ay önce yapmış ve Federasyon Delegelerini belirlemiş olmak
zorundadır. Belirlenen delegelerin listesi Federasyon genel kurulundan en az 45 gün önce
bildirilir. Genel kurullarını iki yılda bir yapan üyeler, delegelerini iki yıl için seçmiş kabul
edilirler.
d) Üye dernekler, federasyon genel kurulu tarafından belirlenen “federasyona katılım payı”
ve “yıllık aidat” larını muntazaman ödemek durumundadırlar.
e) Dernekler federasyona üye olurken kendi üyelerinin güncel ad, adres ve iletişim bilgilerini
yazılı olarak bildirirler. Bu bilgiler her altı ayda bir güncellenerek federasyon yönetimine
bildirilir.
f) Üye dernekler yönetim kurulları, federasyon ile ilgili çalışmalarında yılda bir kez
çalışmaların ve mali tabloların özetlendiği bir raporu federasyona gönderir.
g) Üye dernekler federasyon çalışmaları ile ilgili hazırladıkları her türlü basılı belge, davetiye,
afiş, katalog, şartname, albüm, kitap, CD ve benzerlerinden üçer adedi federasyon’a
gönderilir.

h) Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına davet
edildiklerinde üye derneklerin katılmaları gerekir.
MADDE 8- FEDERASYON’UN ORGANLARI
Federasyon’un organları şunlardır:
a- Genel Kurul,
b- Yönetim Kurulu,
c- Denetleme Kurulu,
d- Bilimsel Danışma Kurulu
e- Onur Kurulu
Gerekli görüldüğünde federasyon genel kurulunca başka organlar ve alt komiteler
oluşturulabilir.
MADDE 9- GENEL KURULUN OLUŞTURULMASI
Federasyon Genel Kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan; Federasyona üye
derneklerin temsilci delegelerinden oluşur. Federasyon organlarının üyeleri de Genel
Kurul’da yer alırlar.
a) Federasyon Genel Kurul Delegeleri, aidat borcu olmayan üye derneklerin genel
kurullarınca seçilmiş olan kişilerden oluşur.
b) Delegeler arasında herhangi bir sebeple eksilme olduğu taktirde, ilgili dernek yedek
delegeleri arasından sıra ile başlayarak boşalan delegeyi tamamlar.
c) Delegelik süresi, bağlı bulunulan dernek genel kurul dönemleriyle sınırlıdır.
d) Her üye dernek federasyon genel kurulunda üç delege ile temsil edilir. Üye dernekler, asıl
delege sayısı kadar yedek delege seçerler.
e) Her delegenin bir oyu vardır. Her delege oyunu bizzat kendisi kullanır.
MADDE 10- FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTILARI
a) OLAĞAN GENEL KURUL: Federasyon Genel Kurulu her iki yılda bir ve (NİSAN) ayı içinde
olağan olarak yapılır.
b) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL: Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli görmesi halinde
veya genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine genel kurul
olağanüstü toplanabilir. Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı isteği üzerine yönetim
kurulu en geç bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde
denetleme kurulu üyelerinden birisinin veya toplantı isteyen üyelerden birisinin talebi

üzerine mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafından, toplantı isteğinde bulunan üyelerden üç
kişilik bir kurul oluşturulur ve bu kurul federasyon genel kurulunu toplar.
MADDE 11- FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇAĞRI USULÜ
a) Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip
delegelerinin listesini düzenler. Bu liste federasyon merkezine asılır. Ayrıca, toplantı ile ilgili
bilgiler toplantıdan otuz gün önce üye dernek delegelerine yazı ile bildirilir. Genel kurula
katılacak dernek ve delegeler en az otuz gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ulusal bir
gazetede veya bir diğer iletişim aracıyla ilan ettirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda
çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının –asgari bir hafta
sonra olmak kaydıyla- hangi tarihte yapılacağı belirtilir.
b) Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı taktirde bu durum bir tutanakla, geri bırakma
sebebi de belirtilerek üyelere duyurulur.
c) İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması
zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya (a) bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI
a) Genel Kurul, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin
yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.

b) İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak
toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetim kurullarının tam sayısının iki
katından az olamaz.
MADDE 13- FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YERİ
Genel kurul toplantıları federasyon merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim
kurulunun uygun göreceği başka bir ilde yapılır.
MADDE 14- FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ
a) Genel kurula katılacak delegeler, delege listesindeki isimlerinin karşısına imza atarak
toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
b) Toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan ve iki katip üye seçilerek divan oluşturulur.
Divan üyelikleri için birden fazla aday olması halinde ve toplantıda mevcut genel kurul
üyelerinin yarısından fazlasının istemesi halinde gizli oylama yapılır.
c) Toplantı yönetimi kongre divan başkanına aittir. Düzenlenen kongre tutanakları bütün
divan üyeleri tarafından imzalanır ve yönetim kuruluna verilir.

d) Federasyon genel kurulu kararları toplantıda hazır bulunan delegelerin yarıdan bir
fazlasıyla alınır. Vekaleten oy kullanılamaz.
e) Tüzük değişikliği, uluslararası ve ulusal konfederasyonlara katılma ve ayrılma veya üye
derneklerin birisinin ihracı kararları ile, federasyonun feshine ait kararlarda; birinci toplantıda
kongreye katılma hakkı bulunan delegelerin en az üçte ikisinin katılımı, ikinci toplantıda ise
tüzüğün 12. Maddesinin (b) bendindeki çoğunluk aranır. Bu kapsamdaki karar, her iki
toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
f) Federasyonun yetkili kurullarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile, diğer konulardaki
oylamalar açık olarak el kaldırma yöntemi ile yapılır. Mevcut genel kurul delegelerin
yarısından fazlasının istemesi halinde gizli oylama yapılabilir.
MADDE 15- FEDERASYON GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK
KONULAR
Genel kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara
bağlanır. Genel kurul toplantısında hazır bulunan delegelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi
istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.
MADDE 16- FEDERASYON GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup genel kurul gündeminde yer
alan maddeleri görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri
tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel
Kurul’un görevleri şunlardır;
a) Federasyon organlarının seçimini yapmak,
b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek,
c) Gerekli hallerde üye derneklerin çıkartılmasını onaylamak, ilgili itirazları karara bağlamak,
üye derneklerin şikayetlerini veya aralarındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,
federasyonun feshine karar vermek,
d) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve ibra etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz
malların satılması, kiraya verilmesi, işletilmesi veya devredilmesi konularında yönetim
kuruluna yetki vermek,
g) Benzer federasyonların oluşturacağı konfederasyona katılmak/ ayrılmak için karar vermek
ve konfederasyon genel kurulu için delege seçmek,
h) Personele verilecek ücretleri, yolluk ve sosyal hakları tayin ve tespit etmek,

i) Uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirliklerine karar vermek, uluslararası kuruluşlara
üyelik veya üyelikten ayrılma kararlarını almak, yasal gereklerin yerine getirilmesi ve yürütme
için yönetim kurulunu görevlendirmek,
j) Üye derneklerin arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla içtüzük ve yönetmelikler
yayımlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,
k) Gerekli gördüğü durumlarda araştırma, inceleme ve danışma komisyonları kurmak,
l) Üye derneklerden bir defalığına alınacak olan “federasyona katılım payı” nı ve periyodik
olarak alınacak olan “yıllık aidat” ları belirlemek.
m) Burada yer almayan hallerde ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenmiş olan bütün
yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.
n) Federasyon merkezinin başka bir ile nakledilmesine 2/3 çoğunlukla karar vermek.
MADDE 17-YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU–TOPLANTI VE KARAR ALMA USÜLLERİ
a) Yönetim kurulu yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu genel kurul
tarafından iki yıl için gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan, bir başkan vekili, bir
sekreter, bir sayman ve üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Genel Kurulda
ayrı ayrı seçilir.
b) Yönetim kurulu yılda en az dört kere salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıda
bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
c) Denetim kurulu başkanının veya yönetim kurulu üyelerinden üçünün yazılı isteği üzerine
olağanüstü toplantı yapılır.
d) Derneği ile ilişkisi kesilme, yasal engeller, sürekli olarak yurt dışında bulunma
durumlarında ve geçerli özrü olmaksızın toplantılara üst üste üç kere katılmadığında üye
istifa etmiş sayılır. Herhangi bir nedenle üyeliği düşen ve / veya ayrılan üyenin yerine yedek
listeden, aldıkları oy sayısına göre üye çağrılır. Yedek listenin bitmesi ve yönetim kurulu
üyelerinin sayısının dördün altına düşmesi halinde yönetim kurulu otuz gün içerisinde genel
kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.
e) Yönetim kurulu, genel kuruldan sonra en yetkili karar organı olup genel kurula karşı
sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil
eder. Üyelerin federasyonu hangi konularda temsil edebileceği konusu yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılır.
MADDE 18- FEDERASYON YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Genel kurul kararları çerçevesinde federasyon çalışmalarını yürütmek,
b) Federasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu hazırlayarak genel kurula sunmak,
kanunca öngörülen defterleri tutmak,

c) Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak,
d) Üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak, bağlı
kuruluşlar arasında dayanışmayı bozan ve federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden
dernekler hakkında çıkarma kararını almak,
e) Federasyon çalışmalarını düzenli aralıklarla üye kuruluşlara bildirmek, üye kuruluşlar
arasında eşgüdümü sağlamak, çalışmaları desteklemek,
f) Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, genel kurulca verilen yetki
çerçevesinde içtüzükler, yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak,
g) Genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve yasalara uygun olarak taşınır ve taşınmaz
mallar edinmek veya kiralamak,
h) Uluslararası faaliyetlerle ilgili olarak federasyon adına yurt dışına gönderilecek temsilciler
ile ilgili gerekli yasal izinleri almak,
i) Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin bu amaçlı
masraflarını karşılamak,
j) Genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak gerekli yasal müsaadeleri almak şartıyla
uluslararası federasyonlara/konfederasyonlara üye olmak,
k) Federasyonun amaçları doğrultusunda maddi ve manevi hizmetleri olan kişi veya
kuruluşlara şilt, plaket ve belge vermek,
l) Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi, yarışma, ve
benzeri organizasyonlar düzenlemek,
m) Federasyonun amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası toplantılar, konferanslar, açık
oturumlar, kongreler düzenlemek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışından gerekli görülen kişi ve
kuruluşları davet etmek, bunlara karşı federasyonu temsil etmek,
n) Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, hizmetli gibi personeli işe
almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini prim ve sosyal haklarını temin etmek,
o) Kendisine verilen yetkiler çerçevesinde federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve
tüzüğün üçüncü maddesinde öngörülen diğer çalışmaları yapmak.
MADDE 19- FEDERASYON YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
a) Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarını uygular,
b) Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar
dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.
c) Yönetim kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü
basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda

federasyon adına konuşma yapmak yetkileri başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü
durumlarda bu yetkisini yönetim kuruluna bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu üyelerinden
herhangi birine devredebilir.
d) Yönetim kurulunca belirlenmiş miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcama
yapmaya yetkilidir.

MADDE 20- FEDERASYON SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Başkanın ve yönetim kurulunun verdiği görevleri yerine getirir, federasyonun bütün idari
yazışmalarını düzenler ve yürütür,
b) Yönetim kurulunun gündemini düzenler ve kurula getirir,
c) Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür,
d) Başkan ve federasyon organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine
getirir.
MADDE 21- FEDERASYON SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ
a) Federasyonun muhasebe işlerinin yasalara uygun biçimde yürütülmesini sağlar. Gelir gider
tablosu ve mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini
bütçeyi hazırlar,
b) Federasyon gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını,
muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar. Vergi ve sigorta primlerinin
zamanında ödenmesini gerçekleştirir. Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili
belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,
c) Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar,
d) Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmaları federasyon
kaşesi altında başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda başkan vekili veya yönetim
kurulunca yetkilendirilmiş bir üye ile birlikte imza eder.
e) Sayman, yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamaları yapar. Federasyon
yönetim kurulu kararı ile belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulunduramaz.
MADDE 22- FEDERASYON DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU
Denetleme kurulu genel kurul tarafından iki yıl için gizli oyla seçilir. Üç asıl ve üç yedek
üyeden oluşur. Seçilen asıl üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan
seçerler.
MADDE 23- FEDERASYON DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Denetleme Kurulu federasyonun bütün iş ve işlemlerini, bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler. Denetleme sonucunu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel
kurula sunar.
b) Federasyon gelirlerinin, giderlerinin, sarf belgelerinin, defterlerinin, hesaplarının ve
faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini, bu harcamalarla ilgili yönetim
kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.
c) Federasyon banka hesaplarını, elde ve kasada bulunan paralarını denetler. Federasyona ait
demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder.
d) Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara gerekli cevapların
verilip verilmediğini denetler.
e) Gerektiğinde genel kurulu yönetim kurulu aracılığı ile toplantıya çağırır.
f) Aldığı kararları ve denetleme raporlarını tarih sırasıyla özel bir deftere geçirir ve muhafaza
eder.
g) İstifa, üyesi olduğu dernek ile ilişiği kesilme, yasal engeller gibi durumlarda denetleme
kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek üye alınır.
h) Yönetim kurulu, denetim kurulu tarafından istenen belgeleri temin etmek ve kontrole
açmakla yükümlüdür.
MADDE 24- FEDERASYON BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
Talasemi ve hemoglobinopati konusunda en az 15 yıl çalışmış veya çalışmakta olan
uzmanlardan oluşur. Bilimsel Danışma Kurulu’nun görevi, Fedarasyon’un yayın, araştırma,
kongre, seminer gibi faaliyetleriyle ilgili çalışmaları bilimsel açıdan geliştirmektir. Sayısı
konusunda sınırlama yoktur.
MADDE 25 - ONUR KURULU
Talasemi ve hemoglobinopati konusunda bilimsel ve toplumsal katkıları olan kişi
kurumlardan oluşur. Federasyon’un faaliyet alanındaki çalışmaları moral yönden teşvik
etmek, akademik ve sosyal platformlarda Federasyon’un tanıtımına katkıda bulunmaktır.
Federasyon’un faaliyet alanındaki konularda, bilimsel ahlâk ilkeleri ve tıp etiğiyle ilgili
yönlendirici çalışmalar yürütmektir. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda
kamuoyunu aydınlatır. Genel kurulda, yönetim kurulunun önerisi ve üyelerin oyları ile
seçilirler.
MADDE 26 – GELİR GİDERDE USUL İLE FEDERASYON DEFTERLERİ
Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama
belgelerinin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Federasyon gelirlerinin toplanmasında

kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Federasyon gelirlerinin
alınmasında kullanılacak alındı belgelerinin hangi matbaada bastırılacağı ve kaç cilt olacağı
yönetim kurulu kararı ile mülki amirliğe bildirilir. Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler
yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yönetim kurulu başkanı tarafından üç
suret yetki belgesi tanzim edilir. Bir sureti dosyasında muhafaza edilir. Bir sureti
yetkilendirilen şahsa verilir. Bir sureti ise veriliş tarihini takip eden 15 gün içinde mülki
amirliğe verilir. Yetki belgesi süresi yönetim kurulu görev süresi ile eşittir. Ancak süre
dolmadan yetki belgeleri yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. Federasyon aşağıda yazılı
olan defterleri tutar;
a) İşletme hesabına göre;
1) Karar Defteri:Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak giren derneklerin resmi bilgileri, federasyona
giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu
deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evrak, çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları
veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere
işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin noterden onaylı olması zorunludur. seri ve
sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade
ettikleri tarihler bu defteri işlenir. Federasyon, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği hadlerin
aşılması durumunda;
a) Bilanço esasına göre defter tutar. Bilanço esasına göre;
1) Yukarıdaki (a) bendinin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço defterinin yanı
sıra;
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt
şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden
yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır. Bu maddede
sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Hesap
Dönemi: Federasyonumuzun gelir ve gider hesapları bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1
Ocak’ta başlar. Federasyonumuzun ara dönemde kurulması halinde ilk yıl için kuruluş
tarihinde başlar. 31 Aralık’ta sona erer. Tasdik Zamanı: İşletme hesabı esasına göre tutulacak

defterler bitinceye kadar kullanılır. Bilanço esasına göre tutulan defterler ise kullanılacağı
yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilir.
MADDE 27- YASAK FAALİYETLER
Federasyonumuz amacında belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamaz.
Alanı dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Üye dernek mensupları için özel
kıyafet ve üniforma kullanamaz. Federasyonumuz her türlü defter, kayıt ve yazışmalarında
Türkçe’den başka bir dil kullanamaz.
MADDE 28- FEDERASYON ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde yönetim ve denetim kurulu
başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleriyle diğer organlara
seçilenlerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi ile ikametgah bilgileri düzenlenecek evrakla
federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
MADDE 29- FEDERASYON ÜYELERİNİN ÖDEYECEĞİ YILLIK AİDAT MİKTARI
a) Kurucu dernekler ile federasyona sonradan giren dernekler bir defaya mahsus olmak üzere
“Federasyona giriş ödentisi” öderler. Bu ücret 150 YTL dir. Giriş ödentisi, federasyona katılma
başvurusunun kabul edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde federasyon banka hesabına
yatırılmış olmalıdır.
b) Üye dernekler ayrıca yıllık aidat öderler. Aidat miktarı 100 YTL olup, aidat miktarı, günün
şartlarına göre genel kurul tarafından değiştirilebilir.
MADDE 30- FEDERASYONUN GELİRLERİ
a) Federasyona giriş ödentileri,
b) Üye dernek aidatları,
c) Federasyona şahıslar, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ve nakdi
yardımlar, bağışlar,
d) Federasyon tarafından düzenlenecek faaliyetler ve yayınlardan sağlanacak gelirler,
e) Banka faizleri, devlet bütçesinden yapılacak yardımlar. Bu yardımların ½ si federasyona
bırakılır, ½ si üye dernekler arasında yıllık ödentileri oranında pay edilir.
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtdışından alınacak yardımlar,
g) Diğer gelirler, Bağış toplamanın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmasına
dikkat edilir.
MADDE 31- TAŞINMAZ MAL EDİNME
Federasyon, ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka mala
sahip olamaz. Federasyonca satın alınan veya vasiyet, bağış yoluyla federasyona intikal eden

taşınmaz malların federasyon adına tapuya tescilinden sonra bir ay içinde mülki makama
bildirilmesi zorunludur.
MADDE 32- FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
a) Genel Kurul Kararıyla Fesih: Genel Kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için
genel kurula katılma hakkı olan delege tam sayısının 2/3’ünün hazır bulunması gereklidir. Bu
toplantı çoğunluğu sağlanamazsa yeniden çağrıyla düzenlenen ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Fesih kararının alınabilmesi için hazır bulunanların 2/3 çoğunluğunun oyu aranır.
b) Mahkeme Kararıyla Fesih: Federasyon yetkili mercilerinin tüzüğe ve ilgili mevzuata aykırı
uygulamaları nedeniyle mülki amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava
üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşebilir.
c) Kendiliğinden dağılma: Federasyonun kuruluş amaç ve şartları kaybedilerek acze düşmesi
ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması halinde kendiliğinden dağılmış
sayılır. Bu durum ilgili Sulh Hakimliği’nin kararı ile resmileşir.
MADDE 33- FEDERASYONUN TASFİYESİ
Fesih ve kendiliğinden dağılma hallerinde, federasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz
malları, paraları ve alacakları, son beş yıl boyunca federasyon üyesi olan ve fesih anında
üyelikleri devam eden dernek ve vakıflar arasında , bu kuruluşların yıllık aidat miktarları oranı
baz alınmak kaydıyla, paylaştırılır. Fesih kararının alındığı toplantıda üç kişilik bir tasfiye
kurulu seçilir. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını
öder ve kalan mal varlığı yukarıda belirtildiği şekilde dağıtılır. Mahkeme tarafından kapatılırsa
federasyonun menkul ve gayrımenkulleri ile nakitleri hazineye intikal eder.
MADDE 34- DİĞER HÜKÜMLER
a) Yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle diğer organlarda görev yapanlar görevleri için bir
ücret almazlar. Fakat görevleri nedeni ile yaptıkları masraflar yönetim kurulu kararıyla
kendilerine ödenir.
b) Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer organlarda görev alanlar, maddi
olanak sağlanılmasına ilişkin işlerde federasyon karşısında taraf olamazlar.
c) Bu tüzükte yer almayan konular hakkında Dernekler kanunu ve Medeni kanun hükümleri
uygulanır.
İş bu tüzük 34 maddeden ibarettir.
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