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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NİN MART/2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI’NDA YAPILMASI ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ METNİ 

 
MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ 

 
DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN MADDE METNİ 

  

 
MADDE 10 - Onursal üyelik, kesintisiz 40 yıl Asli üyelik 

süresi sonunda kendiliğinden kazanılır. Bu yolla kazanılan 
Onursal üyelik, Yönetim Kurulu tarafından üyeye yapılan yazılı 
bildirimle kesinlik kazanır. 
 
Ayrıca, derneğe fevkalade yararlıkları dokunmuş olan şahıslara, 
Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla 
alacağı karar üzerine Onursal Üyelik tevcih olunur. 
 
Asli üyelere Onursal üyelik tevcihi mümkündür. Bu durumda Asli 
üyelik sona erse de Onursal üyelik devam eder. 
 
Onursal üyelerin adları, Onursal üyelere ait şeref levhasına 
yazılır ve ebediyete intikallerinde adları sayılı günlerde 
kurucularla birlikte anılır. 
 
Onursal üyeliğe hak kazanan Asli üyelerin oy hakkı ile aidat 
ödeme yükümlülüğü devam eder. Asli üye olmayan Onursal 
üyelerin ise oy hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. 

 
MADDE 10 - Asli üyeler, kesintisiz 40 yıl Asli üyelik 
süresi sonunda ya da birikmiş aidat borcu 
bulunmamak ve 75 yaşını doldurmuş olmak koşulu 
ile asgari kesintisiz 20 yıl Asli üyelik süresi sonunda 
kendiliğinden Onur payesine hak kazanırlar. Bu 
şekilde kazanılan Onur payesi, Yönetim Kurulu 
tarafından üyeye yapılan yazılı bildirimle kesinlik 
kazanır ve ilgili listeye üyenin adı işlenir. 
 
Ayrıca, Derneğe fevkalade yararlıkları dokunmuş olan 
şahıslara, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel 
Kurul’un üçte iki çoğunlukla alacağı karar üzerine 
Onursal Üyelik tevcih olunur. 
 
Asli üyelere Onursal üyelik tevcihi mümkündür. Bu 
durumda Asli üyelik sona erse de Onursal üyelik 
devam eder. 

Onursal üyelerin adları, Onursal üyelere ait şeref 
levhasına yazılır ve ebediyete intikallerinde adları 
sayılı günlerde kurucularla birlikte anılır. 

Onur payesine hak kazanan ya da kendilerine Onursal 
üyelik tevcih edilen Asli üyelerin, oy hakkı ile aidat 
ödeme yükümlülüğü Asli üyeliklerinin sona ermesine 
kadar devam eder. Asli üye olmayan Onursal üyelerin 
ise oy hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü yoktur. 
 
 

 
 
 

 

GEREKÇE: Cemiyet’in 21.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen “Onursal üyeliğe hak kazanan 

asli üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar, ancak oy hakları devam eder.” ibaresi, İstanbul Valiliği İl 

Dernekler Müdürlüğü tarafından, “Medeni Kanun hükümleri gereğince onursal üyelerin oy hakkı yoktur, aidat ödemek 

zorunda değillerdir.” gerekçesiyle kabul edilmemiş ve Onursal üye olan Asli üyelerin aidat ödeme yükümlülüğünün 

kaldırılmasına ilişkin ibarenin Tüzük metninden çıkarılması istenmiştir. Bu nedenle, ayrıca karışıklık yaratmamak ve 

Onursal üyelikten farklılığını açıklamak bakımından,  Asli üyelere belirli şartların gerçekleşmesi halinde Onur payesi 

verilmesi ve her halükarda Asli üyelerin oy hakkı ile aidat ödeme yükümlülüğünün, Asli üyeliklerinin sona ermesine 

kadar devam edeceği hususuna ilgili maddede yer verilmiştir. 
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MADDE 20 - Genel Kurul; 

 

 a) Her yıl bütçe döneminden sonra gelen ilk üç 

ay içinde olağan, 

 b) Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden en az beşte 

birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. 

Denetim Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin en az 

beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel 

Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür.  

Aksi halde Türk Medeni Kanununun ilgili hükmü 

uygulanır.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MADDE 20 - Genel Kurul; 

 

a) Her yıl Mart ayı içinde olağan, 

 

b) Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden en az 

beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü 

toplanır. 

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. 

 

Denetim Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 

en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim 

Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya 

çağırmakla yükümlüdür.  

 

Aksi halde Türk Medeni Kanununun ilgili hükmü 

uygulanır. 

 

 

GEREKÇE: İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü, Tüzük metninde bulunan “olağan genel kurul toplantısının, her yıl 

bütçe döneminden sonra gelen ilk 3 ay içinde yapılacağı” ibaresini muğlak olarak nitelendirerek, toplantının yapılacağı 

yıl ve ayın net olarak belirtilmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul 

toplantılarının her yıl Mart ayı içinde yapılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3/7) 
 

 

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NİN MART/2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL 
KURUL TOPLANTISI’NDA YAPILMASI ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ METNİ 

 
MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ 

 
DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN MADDE METNİ 

  

 

MADDE 34 -  Yönetim Kurulu, her yıl Olağan 

Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında gizli oyla 

içinden bir başkan ve iki başkan vekili ile bir 

sayman üye seçer. Ayrıca Kurulca verilecek 

karara göre açık veya gizli oyla “Eğitim”, “Hesap 

ve Muamelat”, “İnşaat”, “Hukuk” ve “Yatırımlar” 

konularındaki işler için en az üçer kişilik beş 

komisyon seçer. 

 

Yönetim Kurulu anılan komisyonlardan başka 

gerekli göreceği diğer konular için komisyonlar 

kurabilir, ayrıca gerekli gördüğü hallerde 

müşavirlik kurmaya ve kaldırmaya da yetkilidir. 

 
MADDE 34 - Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel 
Kuruldan sonraki ilk toplantısında gizli oyla içinden bir 
başkan ve iki başkan vekili ile bir sayman üye seçer. 
Ayrıca Kurul, “Eğitim”, “Denetim”, “Varlık Yönetimi”, 
“Kurumsal Yönetim”, “Bağış, İletişim ve Kaynak 
Geliştirme” komisyonlarını kurar ve verilecek karara 
göre açık veya gizli oyla içinden bu komisyonların 
başkanlarını da seçer. 

 

Yönetim Kurulu anılan komisyonlardan  başka  gerekli 

göreceği diğer konular için komisyonlar ya da  

komisyonların bu konudaki önerilerini 

değerlendirerek gerekli görmesi halinde uzmanlık 

komiteleri kurabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli 

gördüğü hallerde müşavirlik kurmaya ve kaldırmaya da 

yetkilidir. 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇE: Tüzük metnindeki komisyonların, ihtiyaçlara ve gelişen koşullara göre oluşturulup faaliyet göstermekte 

olan komisyonlarla gerek isim gerekse kapsam bakımından tam uyuşmaması nedeniyle, fiilen faaliyet göstermekte 

olup daha öncede Tüzükte yer verilmiş olan komisyonlara, uygulamada kullanılan adlarıyla Tüzük metninde yer 

verilmesi öngörülmüş; ayrıca bu komisyonlar dışında başka komisyonların kurulabilmesi yanında, bunlara bağlı 

olarak uzmanlık gerektiren daha spesifik konularda uzmanlık komiteleri kurulabilmesine de olanak tanınmıştır. 

Mevcut Tüzük metninde komisyon üyelerinin tamamının Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gerekmekte iken, 

komisyonlarda alanlarında uzman kişilerden de yararlanılması bakımından, sadece komisyon başkanlarının ilk 

Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmesi, bilahare Tüzüğün 45. maddesindeki 

değişiklik önerisinde öngörüldüğü üzere, bu komisyonların üyelerinin Yönetim Kurulu üyeleri ya da uzman 

kişilerden seçilerek belirlenmesi öngörülmüştür. 
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MADDE 36 - Yönetim Kurulu ayda en az bir defa 

rutin olarak toplanır.  

 

Yönetim Kurulu toplantılarına Cemiyet Genel 

Sekreteri ile Eğitim Kurumları Genel Müdürü 

katılır.  

 

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü görevlilerin 

toplantıya katılmasına karar verebilir.  

 

İki ve üçüncü fıkralar gereğince toplantıya 

katılanların oy hakkı yoktur. 

 

 

 

 

 

MADDE 36 - Yönetim Kurulu ayda en az bir defa 

rutin olarak toplanır.  

 

Yönetim Kurulu toplantılarına Cemiyet Genel 

Sekreteri katılır.  

 

 

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü görevlilerin 

toplantıya katılmasına karar verebilir.  

 

İki ve üçüncü fıkralar gereğince toplantıya 

katılanların oy hakkı yoktur. 

 

 

GEREKÇE: Cemiyet’in mevcut uygulaması ve halen Eğitim Kurumlarında Genel Müdür bulunmaması göz önünde 

bulundurularak, Yönetim Kurulu toplantılarına “Eğitim Kurumları Genel Müdürü“ nün katılacağı ibaresinin 

metinden çıkarılması öngörülmüştür. 
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MADDE 44- Yönetim Kurulu Başkanının yokluğu 
veya özrü halinde Yönetim Kurulu Başkanına ait 
yetki ve görevler, Başkan Vekillerinden biri 
tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu, belli bir iş 
veya husus için bir veya bir kaç kimseyi yetkili 
kılabilir. 
 
 

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve 

Sayman üye Başkanlık Divanını oluşturur. 

 

 

 

 

 

MADDE 44- Yönetim Kurulu Başkanının yokluğu veya 
özrü halinde Yönetim Kurulu Başkanına ait yetki ve 
görevler, bu görevleri yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmak üzere görevlendireceği Başkan 
Vekillerinden biri tarafından kullanılır. Yönetim 
Kurulu, belli bir iş veya husus için bir veya bir kaç 
kimseyi yetkili kılabilir. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Sayman 

üye Başkanlık Divanını oluşturur. 

 

Başkanlık Divanının görev ve çalışma usul ve 
esasları, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. 
 

 

GEREKÇE: Mevcut maddede bu konuda eksiklik bulunduğundan, Yönetim Kurulu Başkanının yokluğu ve özrü 

halinde, ona ait yetki ve görevleri kullanacak Başkan Vekilini, Yönetim Kurulu Başkanının yetkilendireceği 

hususuna maddede yer verilmiş, ayrıca Başkanlık Divanının görev ve çalışma usulünün Yönetim Kurulu tarafından 

düzenleneceği hususunda maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 
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MADDE 45 - Bu Tüzüğün 34 üncü maddesinde 

yazılı komisyonlardan:  

 

Eğitim Komisyonu Eğitim Kurumları Genel 

Müdürlüğü ile temas ederek okul ünitelerinin 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinden bilgi alır, gözlem 

ve önerilerini tespit eder. 

 

Hesap ve Muamelat Komisyonu Dernek ve 

müesseselerinin hesap işlerini tetkik ve kontrol 

eder. 

 

İnşaat Komisyonu inşaat işlerini, Hukuk Komisyonu 

hukuki işleri inceler. 

 

Yatırımlar Komisyonu, Darüşşafaka Cemiyeti’nin 

ekonomik gücü ve devamlılığı konusundaki 

yatırımların projelendirme ve yönlendirilmesini 

tetkik eder. 

 

Komisyonlar vardıkları sonuç ve tekliflerini 

Yönetim Kuruluna getirirler. 

 

Yönetim Kurulu bu Komisyonlara ve Tüzük 

uyarınca kuracağı diğer komisyonlara rapor 

hazırlama yetkisi verebilir. 

 

 

 

MADDE 45 - Bu Tüzüğün 34 üncü maddesinde 

yazılı komisyonlardan:  

 

Eğitim Komisyonu, Eğitim Kurumları müdürleri ile 

temas ederek okul ünitelerinin eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinden bilgi alır, gözlem ve önerilerini tespit 

eder. 

 

Denetim Komisyonu, Cemiyet ve müesseselerinin 

hesap işlerini tetkik ve kontrol eder. 

 

Kurumsal Yönetim Komisyonu, kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum konusunda incelemeler yapar, 

gözlem ve önerilerini tespit eder. 

 

Varlık Yönetimi Komisyonu, mevcut varlıkların 

yönetimi ile Darüşşafaka Cemiyeti’nin ekonomik 

gücü ve devamlılığı konusundaki yatırımların 

projelendirme ve yönlendirilmesini tetkik eder. 

 

Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu, 

bağış, iletişim ve kaynak geliştirme sisteminin 

işleyişi ve etkinliğini tetkik eder, bağış kaynaklarının 

arttırılması ve sürdürülebilir olması yolunda gözlem 

ve tespitlerde bulunur. 

 

Tüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca seçilen 

komisyon başkanları, seçilmelerinden itibaren bir 

ay içerisinde komisyon üyesi adaylarını Yönetim 

Kuruluna bildirirler. Bu komisyonlarda üye olarak 

yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, ayrıca 

bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık 

başvurusunda bulunabilirler. Yönetim Kurulu, tüm 

adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden 

oluşacak şekilde komisyon üyelerini seçerek 

komisyonları oluşturur.  
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Komisyonlar ve uzmanlık komiteleri alanlarına 

giren konularda incelemeler, tespitler ve gözlemler 

yaparlar. Uzmanlık komiteleri vardıkları sonuç ve 

tekliflerini bağlı olarak çalıştıkları komisyona; 

komisyonlar ise vardıkları sonuç ve tekliflerini 

Yönetim Kuruluna getirirler. 

Yönetim Kurulu işbu maddede sayılı Komisyonlara 

ve Tüzük uyarınca kuracağı diğer komisyonlar ile 

uzmanlık komitelerine, rapor hazırlama yetkisi 

verebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇE: Tüzüğün 34. maddesinde yer verilen ve halen Cemiyette faaliyette olan komisyonların görev ve 

yetkilerine bu maddede yer verilmiş; yine Tüzüğün 34. maddesine göre Yönetim Kurulunca seçilen komisyon 

başkanlarının bir ay içerisinde komisyon üyesi adaylarını Yönetim Kuruluna bildirmesi, ayrıca bu süre içerisinde bu 

komisyonlarda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyelerinin de adaylık başvurusunda bulunabilecekleri 

ve sonuçta Yönetim Kurulu’nun asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde bu adaylar arasından komisyon 

üyelerini seçmesine ilişkin düzenleme yapılmış, son olarak komisyonlar ve uzmanlık komitelerinin alanlarına giren 

konularda incelemeler, tespitler ve gözlemler yapacakları hususunda maddeye ekleme yapılmıştır. 

 

 


