DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ
MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ

DEĞİŞİK MADDE METNİ

MADDE 3 Dernek, amacını gerçekleştirmek için
kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut olan ve
kuracağı başkaca müesseseleri idare etmek, gelir kaynaklarını
arttırmak ve gelişmelerini sağlamak üzere gerekli faaliyetlerde
bulunur.

MADDE 3 Dernek, amacını gerçekleştirmek için
kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut olan ve
kuracağı başkaca müesseseleri idare etmek, gelir kaynaklarını
arttırmak ve gelişmelerini sağlamak üzere gerekli faaliyetlerde
bulunur.

Bu cümleden olmak üzere:

Bu cümleden olmak üzere:

a) Darüşşafaka Cemiyetine yapılan taşınır ve taşınmaz
mal bağışlarının devamı ve arttırılması konusunda kamuoyunu
bilgilendirici ve özendirici her çeşit tanıtım faaliyetinde bulunmak,
gayrimenkulleri satın almak, satmak, takas etmek, kiralamak,
kiraya vermek, inşaat işlerini bizzat emanet veya ihale usulleriyle
yürütmek, her türde eğitim, sağlık ve dinlenme tesisleri ile benzeri
kuruluşların ve diğerlerinin yapım, teçhiz, tefriş ve işletme
faaliyetlerini yürütmek;

a) Darüşşafaka Cemiyetine yapılan taşınır ve taşınmaz
mal bağışlarının devamı ve arttırılması konusunda kamuoyunu
bilgilendirici ve özendirici her çeşit tanıtım faaliyetinde bulunmak,
gayrimenkulleri satın almak, satmak, takas etmek, kiralamak,
kiraya vermek, inşaat işlerini bizzat emanet veya ihale usulleriyle
yürütmek, her türde eğitim, sağlık ve dinlenme tesisleri ile benzeri
kuruluşların ve diğerlerinin yapım, teçhiz, tefriş ve işletme
faaliyetlerini yürütmek;

b) Eğitim, sağlık, turizm ve dinlenme, huzurevi,
bakımevi, spor ve kültür amaçlı kuruluşlarla liman, yat limanı,
marinalar ve benzeri tesisleri yapmak, bu konuda arazi tahsisleri
almak, kiralamak, arazi ve tesisleri kiraya vermek ve bu tür
işletmelerin gerektirdiği her tür faaliyetlerde bulunmak, sair ticari ve
sınai her türlü tesis, kurum ve kuruluşların yapım ve işletme
faaliyetlerini ifa etmek, her türlü sigorta aracılık hizmetleri yapmak,
bu konulardaki tesis, kurum ve kuruluşlar ile sermaye paylarına
katılmak, yönetim ve işletme konularında Cemiyet amacına yönelik
ortaklıklar tesis etmek ve faaliyetlerini yürütmek;

b) Eğitim, sağlık, turizm ve dinlenme, huzurevi,
bakımevi, spor ve kültür amaçlı kuruluşlarla liman, yat limanı,
marinalar ve benzeri tesisleri yapmak, bu konuda arazi tahsisleri
almak, kiralamak, arazi ve tesisleri kiraya vermek ve bu tür
işletmelerin gerektirdiği her tür faaliyetlerde bulunmak, sair ticari ve
sınai her türlü tesis, kurum ve kuruluşların yapım ve işletme
faaliyetlerini ifa etmek, iktisadi işletme ve şirket kurmak, her
türlü sigorta aracılık hizmetleri yapmak, bu konulardaki tesis,
kurum ve kuruluşlar ile sermaye paylarına katılmak, yönetim ve
işletme konularında Cemiyet amacına yönelik ortaklıklar tesis
etmek ve faaliyetlerini yürütmek;

c) Darüşşafaka Cemiyeti’nin amacı ile çelişmemek
kaydıyla sair dernek ve vakıflarla ortak girişim ve faaliyetlerde
bulunmak, derneklerde kurucu ve/veya üye vakıflarda da kurucu
sıfatıyla yer almak, gerektiğinde bu madde kapsamında Cemiyet’in
gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili tahsisler yapmak;

Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışma ve faaliyet
konularını teşkil etmektedir.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için, ilgili kanun ve mevzuat
gereğince gerekli izin ve ruhsatlar alınır.

c) Darüşşafaka Cemiyeti’nin amacı ile çelişmemek
kaydıyla vakıf kurmak, ayrıca sair dernek ve vakıflarla ortak
girişim ve faaliyetlerde bulunmak, derneklerde kurucu ve/veya üye
vakıflarda da kurucu sıfatıyla yer almak, gerektiğinde bu madde
kapsamında Cemiyet’in gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili
tahsisler yapmak;

Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik çalışma ve faaliyet
konularını teşkil etmektedir.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için, ilgili kanun ve mevzuat
gereğince gerekli izin ve ruhsatlar alınır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – İktisadi işletme, şirket ve vakıf kurma hususlarına derneğin faaliyetleri arasında yer vermek
amacıyla düzenleme yapılmıştır.
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MADDE 9 -Asli üye olmak isteyenin:

MADDE 9- Asli üye olmak isteyenin:

a) Dernekler Kanununa göre derneklere üye olma
hakkına sahip bulunması,

a) Dernekler Kanununa göre derneklere üye olma
hakkına sahip bulunması,

b) Yazılı olarak başvurması,

b) Yazılı olarak başvurması,

c) Her yıl Genel Kurul Kararı ile tesbit edilecek
miktarda aidat ödemeyi taahhüt etmesi gerekir.

c) Her yıl Genel Kurul Kararı ile tesbit edilecek
miktarda aidat ödemeyi taahhüt etmesi gerekir.

Asli üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Yönetim
Kurulu, üyelik için yapılan başvurmayı en geç 30 gün içinde
karara bağlar. Üyeliğe kabul için görüşme ve karar yeter
sayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının üçte ikisidir.

Asli üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Yönetim
Kurulu, üyelik için yapılan başvurmayı en çok 30 gün içinde
karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak
bildirir. Üyeliğe kabul için görüşme ve karar yeter sayısı
Yönetim Kurulu üye tamsayısının üçte ikisidir.
Yönetim Kurulu’nun bu kararına itiraz süresi, yazılı
bildirimin tebliğinden itibaren 15 gündür.
İtiraz, ilk olağan ya da olağanüstü toplantısında Genel
Kurul tarafından karara bağlanır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ- Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum ve Yönetim Kurulu’nun
kararına karşı itiraz süresinin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.

MADDE 11 -Dernek üyeliği aşağıda yazılı nedenlerle sona
erer:

MADDE 11-Dernek üyeliği aşağıda yazılı nedenlerle sona
erer:

a) Ölüm,

a) Ölüm,

b) İstifa,

b) Çıkma

c) Aidat taahhüdünün yerine getirilmemesi,

c) Çıkarılma

d) Çıkarma,
e) Derneklere üye olma hakkının kaybedilmesi.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİgerçekleştirilmiştir.

d) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan
niteliklerin sonradan kaybedilmesi.

Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle

MADDE 12- Dernek üyeliğinden istifanın
sayılabilmesi için yazılı olarak yapılması gereklidir.

geçerli

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve
gerçekleştirilmiştir.

MADDE 12- Dernek üyeliğinden çıkmanın geçerli
sayılabilmesi için çıkma isteminin yazılı olarak yapılması
gereklidir.

ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle
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MADDE 13 –En az iki yıllık birikmiş aidat borcunu yasa
hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek bildiriye rağmen üç
ay içinde ödemeyen üyenin üyelik kaydı, Yönetim Kurulu
kararı ile kütükten silinir.
Şu kadar ki yapılacak yazılı bildiride birikmiş aidat borcunun
üç aylık süre içinde ödenmemesi halinde üyelik kaydının
silineceğinin belirtilmiş olması şarttır.
MADDE 14- Aidat borcu, derneğin bütçe yılı başında
tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde ödenir.
Derneğe yeni giren üye, o bütçe yılına ait bir yıllık aidatın
tümünü ödemekle yükümlüdür.

MADDE 13- Aidat borcu, derneğin bütçe yılı başında
tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde ödenir.
Derneğe yeni giren üye, o bütçe yılına ait bir yıllık
aidatın tümünü ödemekle yükümlüdür.
En az iki yıllık aidat borcunu yasa hükümlerine uygun olarak
tebliğ edilecek bildirime rağmen üç ay içinde ödemeyen
üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Şu kadar ki yapılacak yazılı bildirimde birikmiş aidat
borcunun üç aylık süre içinde ödenmemesi halinde üyelik
kaydının silineceğinin belirtilmiş olması şarttır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum ve üyelik aidatına ilişkin
hükümlerin aynı madde kapsamında birleştirilmesi amacı ile değişiklik yapılmış olup, değişik maddenin 1. ve 2.
bendleri mevcut tüzüğün 14. maddesinden aynen alınmıştır.

MADDE 14- Dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar
verilen üye, üyelikten çıkarılmasına ilişkin Yönetim
Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün
içerisinde çıkarılma kararına yazılı olarak itiraz edebilir.
Bu itiraz, itirazı takip eden ilk olağan ya da olağanüstü
toplantısında Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen üyenin itiraz süresinin belirlenmesine
yönelik olarak, tüzüğün 14. maddesi kapsamında yapılan tamamen yeni bir düzenlemedir.
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MADDE 16 Dernekler Kanununa göre derneklere
üye olma hakkının kaybedenlerin üyelikleri sona erer.

MADDE 16- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan
nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden
sona erer.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle
gerçekleştirilmiştir.

ORGANLAR

ORGANLAR

MADDE 17-Darüşşafaka Cemiyetinin organları şunlardır:

MADDE 17-Darüşşafaka Cemiyeti’nin zorunlu organları
Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,

Ayrıca bu zorunlu organlar dışında, iş bu Tüzükte
nitelikleri tanımlanan Haysiyet Divanı ve Yüksek
Danışma Kurulu, Darüşşafaka Cemiyeti’nin tavsiye
niteliğinde görüş bildiren ihtiyari organlarıdır.

d) Haysiyet Divanı.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle, ayrıca yeni bir
düzenleme olarak tüzük metnine alınan Yüksek Danışma Kurulu’nun niteliğinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Haysiyet Divanı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda zorunlu organ olarak öngörülmediğinden
ihtiyari organlar içine alınmış, ayrıca tüzüğün değişik 55. maddesinde düzenlenmiş olan Yüksek Danışma
Kurulu’na da ihtiyari bir organ olarak madde kapsamında yer verilmiştir.
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MADDE 19 -Genel Kurul’un görev ve yetkileri:

MADDE 19- Genel Kurulun görev ve yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara
bağlanır:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara
bağlanır;

a) Dernek Organlarının seçimi,

a) Dernek Organlarının seçimi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının
görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları
görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü (Derneğin bütçe
dönemi Takvim Yılıdır.)

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin, Yönetim
Kurulu’nun toplam giderleri hangi oranda aşabileceği
ve maddeler arasında ne miktarda aktarım yapabileceği
yetkisi de dahil olmak üzere görüşülüp, aynen veya
değiştirilerek kabulü. (Derneğin bütçe dönemi Takvim
Yılıdır.)

d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın
alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e) Derneğin feshi,
f) Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurulca
yapılması veya karara bağlanması belirtilen diğer görevlerin
ifası.

raporlarının

e) Borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma
usullerinin karara bağlanması, Yönetim Kurulu’na bu
konuda yetki verilmesi,
f) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması
veya mevcut taşınmaz malların satılması ile iktisadi
işletme veya şirket kurulması hususlarında Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
g) Vakıf kurulmasına karar verilmesi, bu amaçla
Cemiyetin gayrımenkul, mal ve haklarıyla ilgili
yapılacak tahsislerin üst limitinin karara bağlanması,
h) Derneğin feshi,
ı) Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurulca yapılması
veya karara bağlanması belirtilen diğer görevlerin ifası.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – Bu maddenin ( c) ve ( e ) benlerindeki düzenleme, Dernekler Kanunu, Türk Medeni
Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum ve Cemiyetin borçlanma usullerine tüzükte yer verme gereğinin
doğması nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, maddenin (d) bendindeki değişiklik bütçe onay sürecine açıklık
getirilmesi; (f) maddesindeki değişiklik Cemiyet’in vergi muafiyetinin daraltılması sonucu İktisadi kuruluş ve
şirket kurma ihtiyacının doğması; (g) maddesindeki değişiklik Cemiyetin vakıf kurmasının olanaklı hale
getirilebilmesi nedenleri ve amacıyla gerçekleştirilmiştir.
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MADDE 20 - Genel Kurul;

MADDE 20- Genel Kurul;

a) Her yıl bütçe döneminden sonra gelen ilk üç ay
içinde olağan,

a) Her yıl bütçe döneminden sonra gelen ilk üç ay
içinde olağan,

b) Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli
gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden en az beşte
birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

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.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin en az
beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel
Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

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 Dernekler Kanununun ilgili hükmü uygulanır.

Aksi halde Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü
uygulanır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ- Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle
gerçekleştirilmiştir

ÇAĞRI USULÜ

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 21 -Yönetim Kurulu; bir önceki bütçe yılı sonuna
kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu önceki bütçe yılı
sonuna kadar ödeyerek Genel Kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelerden
en az onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi ve yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi
gün yapılacağı İstanbul’da yayınlanan günlük iki gazete ile
ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve keyfiyet mahalli
mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

MADDE 21- Yönetim Kurulu; bir önceki bütçe yılı sonuna
kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu önceki bütçe yılı
sonuna kadar ödeyerek Genel Kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere
en az onbeş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi ve yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi
gün yapılacağı İstanbul’da yayımlanan günlük bir
gazetede ilan veya yazılı bildirim ya da elektronik posta
ile bildirilmek suretiyle, üyeler toplantıya çağrılırlar.

Toplantı geri bırakıldığı taktirde, üyeler ikinci toplantı
tarihinden en az onbeş gün önceden, geri bırakılma
sebepleriyle toplantının günü, saati, yeri ve gündemi
İstanbul’da yayınlanan günlük iki gazete ile ilan edilerek
yeniden çağrılır ve durum mahalli mülkiye amirine yazı ile
bildirilir.

Toplantı geri bırakıldığı taktirde, üyelere ikinci toplantı
tarihinden en az onbeş gün önceden, geri bırakılma
sebepleriyle toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bu
maddenin birinci bendinde belirtilen usulle bildirilerek
üyeler yeniden çağrılır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ- Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’ne uyum nedeniyle gerçekleştirilmiştir.
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TOPLANTI YETER SAYISI

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 22 -Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı
bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanılır.
Toplantı yeter sayısı ile ilgili özel hükümler saklıdır.

MADDE 22- Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı
bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanılır.
Toplantı yeter sayısı ile ilgili özel hükümler saklıdır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya iştirak eden
üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları
toplamının iki katından aşağı olamaz.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye
sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları
toplamının iki katından aşağı olamaz.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle
gerçekleştirilmiştir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 24 -Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve
mahalli mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve mahalde
yapılır.

MADDE 24- Genel Kurul toplantıları, kararlaştırılan ve
üyelere bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca
düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı
yerine girerler. 22’nci maddede belirtilen yeter sayı
sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim
Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir
başkan vekili ve iki katip ile oyların sayımı için üç kişilik bir
Tasnif Heyeti seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.
Katipler toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan
Vekili ile birlikte imza ederler.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim
Kuruluna verilir.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca
düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı
yerine girerler. 22’nci maddede belirtilen yeter sayı
sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim
Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir
başkan vekili ve iki katip ile oyların sayımı için üç kişilik bir
Tasnif Heyeti seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.
Katipler toplantı tutanağını düzenler, Başkan ve Başkan
Vekili ile birlikte imza ederler.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu
Başkanı’na teslim edilir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’ne uyum nedeniyle gerçekleştirilmiştir.
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MADDE 32 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni
ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının
üçte ikisinden aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim
Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay
içinde toplantıya çağırılır.

MADDE 32- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni
ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının
üçte ikisinden düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu
üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde
toplantıya çağırılır.

Çağırının yapılmaması halinde Dernekler kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.

Çağırının yapılmaması halinde Türk Medeni Kanunu’nun
ilgili hükümleri uygulanır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili
gerçekleştirilmiştir.

MADDE 33 -Yönetim Kurulu üyelerinin toptan istifa etmesi
veya karar alınması gereken konulara göre görüşme yeter
sayısının yasal süre içinde veya üst üste üç defa
sağlanamaması hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı veya
Denetleme Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya
çağırmakla yükümlüdür.
DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve
gerçekleştirilmiştir.

diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle

MADDE 33- Yönetim Kurulu üyelerinin toptan istifa etmesi
veya karar alınması gereken konulara göre görüşme yeter
sayısının yasal süre içinde veya üst üste üç defa
sağlanamaması hallerinde Yönetim Kurulu Başkanı veya
Denetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya
çağırmakla yükümlüdür.
ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle

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.

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 de Dernek üyelerinden
komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu anılan komisyonlardan başka gerekli
göreceği diğer konular için komisyonlar kurabilir, ayrıca
gerekli gördüğü hallerde müşavirlik kurmaya ve
kaldırmaya da yetkilidir.

MÜŞAVİRLİK
MADDE 55-Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde
müşavirlik kurmaya ve kaldırmaya yetkilidir.
DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – Madde içeriğinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Sadece mevcut tüzüğün 55. maddesi
hükmü, 2. bende eklenerek bu madde kapsamına alınmıştır.
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MADDE 39 -Yönetim Kurulu, derneğin işlerini idarede tam
yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle
bağış ve
bağışlarla ilgili her nevi yükümlülük ve şartları kabul etmeye,
bu hususta gereken taahhütlerde bulunmaya, kiraya
vermeye veya kiralamaya, borç almaya, her nevi ipotek tesis
etmeye ve kaldırmaya, Genel Kurulca yetki verilmiş olması
halinde derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almaya
veya mevcut taşınmaz malları satmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin
işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu ayrıca bu tüzükte ve mevzuatta Yönetim
Kuruluna ait olduğu yazılı işleri yapar ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulu dernek amacının memleket ihtiyacına en
geniş ölçüde cevap verecek bir surette gerçekleşmesini ve
derneğin, okul ve diğer müesseselerin yaşayıp gelişmelirini
sağlamak için derneğin gelirlerinin çoğalmasına, taşınır ve
taşınmaz mallar ile haklarının artmasına ve daha verimli bir
hale gelmesine çalışmakla görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu Genel Kurulca verilecek kararları uygular.

MADDE 39- Yönetim Kurulu, derneğin işlerini idarede
tam yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu, özellikle bağış ve
bağışlarla ilgili her nevi yükümlülük ve şartları kabul
etmeye, bu hususta gereken taahhütlerde bulunmaya,
kiraya vermeye veya kiralamaya, Genel Kurulca
belirlenecek borçlanma usulleri ve borçlanma limiti
dahilinde borç almaya, her nevi ipotek tesis etmeye ve
kaldırmaya, Genel Kurulca yetki verilmiş olması halinde
derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almaya veya
mevcut taşınmaz malları satmaya, iktisadi işletme ve
şirket kurmaya, ayrıca Genel Kurulca alınacak karar
dahilinde Vakıf kurmaya ve kurulacak vakfa Cemiyetin
gayrımenkul, mal ve haklarıyla ilgili tahsisler yapmaya
yetkilidir,
Yönetim Kurulu derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin
işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a sunulacak bütçe
önerisine; yatırım ödeneklerinin gerekçesi, finansman
kaynakları ve yatırımdan beklenen yararları gösteren
açıklamalarını; ayrıca maddeler arasındaki aktarım ve
bütçe ödeneklerini aşma yetkisi ile borçlanma limiti ve
borçlanma usullerini içeren taleplerini dahil eder.
Yönetim Kurulu ayrıca bu tüzükte ve mevzuatta Yönetim
Kuruluna ait olduğu yazılı işleri yapar ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulu dernek amacının memleket ihtiyacına en
geniş ölçüde cevap verecek bir surette gerçekleşmesini ve
derneğin, okul ve diğer müesseselerin yaşayıp gelişmelerini
sağlamak için derneğin gelirlerinin çoğalmasına, taşınır ve
taşınmaz mallar ile haklarının artmasına ve daha verimli bir
hale gelmesine çalışmakla görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu Genel Kurulca verilecek kararları uygular.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ –– Maddenin ilk bendinde, tüzüğün 19. maddesinin (e) bendindeki değişiklik önerisi
doğrultusunda, Yönetim Kurulu’nun borçlanma yetkisini Genel Kurul tarafından belirlenen borçlanma usulü ve
limiti ile sınırlandıran bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Genel Kurulca verilecek yetki dahilinde olmak koşuluyla
Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamına, iktisadi kuruluş, şirket ve vakıf kurmak ile vakfa mal tahsisi hususları da
dahil edilmiştir. Son olarak tüzüğün 19. maddesinin (d) ve (e) bendlerinde öngörülen değişiklik önerilerine paralel
olarak bu maddenin 3. bendinde, Yönetim Kurulu’nun bütçe önerisine eklemesi gereken açıklamalar ve talepler
konusunda tamamen yeni düzenlemeler getirilmiştir.
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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.

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.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – Madde içeriğinde genel olarak bir değişiklik bulunmamaktadır. Sadece uygulamada
fiilen görev yapmakta olan Başkanlık Divanı madde kapsamına alınmış ve Başkanlık Divanının kimlerden oluştuğu
tüzük kapsamında belirlenmiştir.

DENETİM KURULU

DENETİM KURULU

MADDE 46 -Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak
üzere Genel Kurulca gizli oyla ve üç yıl için seçilir.

MADDE 46- Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak
üzere Genel Kurulca gizli oyla ve üç yıl için seçilir.

Denetim Kurulunda ölüm, istifa ve başka nedenler ile
açılacak yere yedek üyelerden en fazla oy alanı getirilir.

Denetim Kurulunda ölüm, istifa ve başka nedenler ile
açılacak yere yedek üyelerden en fazla oy alanı getirilir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle
gerçekleştirilmiştir.

MADDE 47 -Denetim Kurulu seçilişini takip eden hafta
içinde toplanarak kendi arasından bir başkan seçer.

MADDE 47- Denetim Kurulu seçilişini takip eden hafta
içinde toplanarak kendi arasından bir başkan seçer.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum nedeniyle
gerçekleştirilmiştir.

MADDE 48 -Denetim Kurulu derneğin hesaplarını gerekli
gördüğü hallerde ve bir bütçe döneminde iki defadan az
olmamak üzere inceler ve sonuçları bir raporla Yönetim
Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

MADDE 48- Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde
gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve
kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak
tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen
esas ve usullere göre bir bütçe döneminde iki defadan az
olmamak üzere denetler ve sonuçlarını bir rapor halinde
Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum
nedeniyle gerçekleştirilmiştir.
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MADDE 49 -Denetim Kurulu, derneğin hesapları ile ilgili
bütün defterlerini, makbuzları ve belgeleri incelemek,
denetleme konusu hakkında görevlilerden bilgi isteyip almak
hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 49- Denetim Kurulu, dernekle ilgili her türlü
bilgi, belge, defter ve kayıtları incelemek, denetleme
konusu hakkında görevlilerden bilgi isteyip almak hak ve
yetkisine sahiptir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ - Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum
nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU
MADDE 55- Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulu tarafından açık oyla seçim yapılmak suretiyle
belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan vekilleri
Yüksek Danışma Kurulunun doğal üyesidirler.

Kurul, biri Cemiyet Genel Kurul Toplantısından (2) ay
önce olmak üzere, senede en az iki kez toplanır.

Yüksek Danışma Kurulu; Cemiyet ve Yönetim
Kurulunun çalışmalarına ilişkin tespit ve gözlemlerde
bulunmak, yapıcı görüş ve önerilerini bildirmek, yeni
hedefler ve açılımlara ilişkin stratejiler öngörerek
Cemiyetin vizyonunun her açıdan gelişimine katkıda
bulunmak suretiyle, Cemiyet Tüzüğün 2. maddesinde
tanımlanan amacın ve bu amacın gerçekleştirilmesini
teminen Tüzüğün 3. maddesinde öngörülen faaliyetlerin
en verimli ve üst düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda
bulunur. Kurul, amaç ve işlevi kapsamında edindiği
bilgiler, yaptığı tespit ve gözlemler doğrultusunda öneri
ve tekliflerini Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – Daha önce iç mevzuatta gerekli düzenlemesi yapılmak suretiyle faaliyete geçmiş
bulunan Yüksek Danışma Kurulu’na, tüzük metninde yer verilmesi amaçlı tamamen yeni bir düzenlemedir.
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MADDE 58 - Derneğin gelir kaynakları;
a) Üye aidatı,
b) Dernek mamelekinden elde edilen gelirler,
c) Bağış ve yardımlar,
d) Dernekler Kanununda belirtilen diğer gelir
kaynaklarıdır.
-

MADDE 58 - Derneğin gelir kaynakları;
a) Üye aidatı,
b) Dernek faaliyetleri sonucunda veya
dernek malvarlığından elde edilen gelirler,
c) Bağış ve yardımlar,
d) İlgili kanunlarda belirtilen diğer gelir
kaynaklarıdır.
-

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ – Medeni Kanun hükümleri uyarınca, derneğin faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler
de madde kapsamına alınmış olup, ayrıca derneğin gelirleri Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiş olmakla buna
göre düzenleme yapılmıştır.
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