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Dernek Amaçlarına İnsan Hakları ve Çocuk Haklarının Eklenmesi, 

Dezavantajlı Grup Tanımlamasının Tüzüğe İşlenmesi 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Madde 2 

Dernek, istekli ve yeteneklilerin fikir ve sanat 

eserleri başta olmak üzere, her nevi kültürel, 

bilimsel ve sanatsal eseri üretmesinin 

desteklemesi; bu kişilere yönelik eğitim ve 

çalıştayların düzenlenmesi; öğrencilerin eğitim 

ve öğrenim süreçlerinde gereken maddi ve 

manevi desteklerin sağlanması; bu konuyla ilgili 

sivil toplum ve yardımlaşma faaliyetlerinin 

etkinleştirilmesi; burs verilmesi; stratejik 

araştırmalar yapılması; bilimsel, kültürel ve 

sanatsal ürün ve faaliyetler ortaya konması; 

mesleki deneyimlerin paylaşılması; sosyal 

yaşamın ve üyeleri arasındaki bağ ve emel 

birliğinin geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur. 

Madde 2 

(1) Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek 

üzere faaliyet gösterir: 

(a) İstekli ve yeteneklilerin fikir ve sanat 

eserleri başta olmak üzere, her nevi 

kültürel, bilimsel ve sanatsal eseri 

üretmesinin desteklemesi; 

(b) Öğrencilerin eğitim ve öğrenim 

süreçlerinde gereken maddi ve manevi 

desteklerin sağlanması ve burs 

verilmesi; 

(c) İnsan hakları ve çocuk hakları başta 

olmak üzere her türlü yaşam hakkına 

ilişkin her nevi savunuculuğun 

yürütülmesi; 

(d) İlgili sivil toplum ve yardımlaşma 

faaliyetlerinin etkinleştirilmesi; 

(e) Stratejik araştırmalar yapılması; 

(f) Bilimsel, kültürel ve sanatsal ürün ve 

faaliyetler ortaya konması; 

(g) Mesleki deneyimlerin paylaşılması; 

(h) Sosyal yaşamın ve üyeleri arasındaki 
bağ ve emel birliğinin geliştirilmesi. 

(2) Dernek, işbu tüzükte ve faaliyetlerinde özel
gereksinimi olan bireyleri, sığınmacı ve 

mültecileri, cinsel azınlıkları, AİHM veya 

Anayasa Mahkemesi tarafından 

yargılanmaları ve hükümlerine ilişkin hak 

ihlali kararı verilmemiş olan yüz kızartıcı 

suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler 

hariç olmak üzere eski hükümlüleri, şiddet 

veya istismar mağdurlarını ve ayrımcılığa 

maruz kalanları, dezavantajlı gruplar olarak 

gözetmektedir. 

Gerekçe 

(a) 2019 yılında kurulan FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından iletilen öneriler gözetilmiştir. 

(b) 2016 yılında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında alınan dezavantajlı gruplara ilişkin tanım 

kararının tüzüğe işlenmesi amaçlanmıştır. 
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Projelerde Hak Savunuculuğu Faaliyetleri Kapsamında 

Dava İzleme Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Madde 3 

Dernek,  

(…) 

c. amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan 

her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları 

temin etmek, dokümantasyon merkezi 

oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için 

amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve 

bülten gibi yayınlar çıkarmak; 

d. amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir 

çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç 

ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini 

temin etmek; 

(…) 

suretiyle çalışmalarda bulunabilir. 

Madde 3 

Dernek,  

(…) 

c. amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan 

her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları 

temin etmek, dokümantasyon merkezi 

oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için 

amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve 

bülten gibi yayınlar çıkarmak; 

d. adli takipler başlatmak, dava açmak, açılmış 

davalara katılmak, stratejik dava ve dava izleme 

faaliyetleri yürütmek; 

e. amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir 

çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç 

ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini 

temin etmek; 

(…) 

suretiyle çalışmalarda bulunabilir. 

Gerekçe 

(a) 2019 yılında kurulan FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından iletilen öneriler gözetilmiştir. 

 

  



4 
 

Bilgi Alma, İnceleme ve 

Özel Denetim Talep Etme Hakkının Tanımlanması 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Üyelik İlkeleri 

Madde 6 

Üyelerin, toplantılara katılmak, ödentileri 

zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına 

ve üstlenilen görevlere bağlı olarak gereken 

çabayı göstermek, derneğin toplum içerisinde 

olumlu görüntüsünü sürdürmek ve bu izlenimi 

geliştirici tutumlarda bulunmak, bu tüzüğün 

Özel Günler ve Derneğin Mahremiyeti 

maddelerinde belirlenen hükümlere hassasiyetle 

bağlı olmak ilkelerini taşıması gerekir. 

Üyelik İlkeleri 

Madde 6 
(1) Üyelerin, toplantılara katılmak, ödentileri 

zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına 

ve üstlenilen görevlere bağlı olarak gereken 

çabayı göstermek, derneğin toplum içerisinde 

olumlu görüntüsünü sürdürmek ve bu izlenimi 

geliştirici tutumlarda bulunmak, bu tüzüğün 

Özel Günler ve Derneğin Mahremiyeti 

maddelerinde belirlenen hükümlere hassasiyetle 

bağlı olmak ilkelerini taşıması gerekir. 

(2) Her üyenin bilgi alma ve inceleme hakkı 

vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, dernek 

organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz. 

Özel denetim isteme hakkı, bilgi alma hakkının 

bir parçasıdır. Bu çerçevede her üye, üyelik 

haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu 

takdirde ve bilgi alma ve inceleme hakkının 

daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli 

olayların incelenmesi için özel denetim 

yapılmasının genel kurulun gündemine 

alınmasını talep edebilir. Genel kurulca özel 

denetime karar verilmesi halinde dernek 

yönetimi, özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı 

işlem yapamaz. 

Gerekçe 

(a) Sivil Toplum Örgütleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri (EuroGMC) uyarınca tüzüğe işlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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Onursal Üyelerin Genel Kurulda Söz Alma Hakkının 

Asil Üye Nispetiyle Tanımlanması 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma 

Usul ve Şekilleri 

Madde 12 

(…) 

(2) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı 

katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin 

tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir 

araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu 

şekilde karar alınması olağan toplantı yerine 

geçmez. 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma 

Usul ve Şekilleri 

Madde 12 

(…) 

(2) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı 

katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin 

tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir 

araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu 

şekilde karar alınması olağan toplantı yerine 

geçmez. 

(3) Oy hakkı bulunmayan onursal üyelerin genel 

kurul toplantılarında söz alma hakkı saklıdır. 

Toplantıya katılan ve oy hakkı bulunan üyelere 

oranla asgari yirmide bir nispetinde onursal 

üyeye söz alma hakkı tanınır. 

Gerekçe 

(a) Sivil Toplum Örgütleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri (EuroGMC) uyarınca tüzüğe işlenmesi 

amaçlanmıştır. 
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Proje ve Programlarda Görev Alan Profesyonellerin 

Dernek Yönetiminde Görev Üstlenebilmesi 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 13 

(1) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca 

görüşülüp karara bağlanır: 

(…) 

g. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu 

görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek 

ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar 

ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek 

üyelere verilecek gündelik ve yolluk 

miktarlarının tespit edilmesi 

h. Derneğe giriş ve aidatlarının belirlenmesi 

i. Derneğin federasyona katılması ve 

ayrılmasının kararlaştırılması 

(…) 

n. Uygun gördüğü bazı yetkilerini yönetim 

kurulu ya da büyük konseye devretmesi 

(…) 

(3) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten 

çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en 

yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına 

verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 13 

(1) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca 

görüşülüp karara bağlanır: 

(…) 

g. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu 

görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek 

ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar 

ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek 

üyelere verilecek gündelik ve yolluk 

miktarlarının tespit edilmesi 

h. Derneğin federasyona katılması ve 

ayrılmasının kararlaştırılması 

(…) 

m. Uygun gördüğü bazı yetkilerini yönetim 

kuruluna devretmesi 

(…) 

(3) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten 

çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en 

yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına 

verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

(4) Dernek faaliyetleri ile proje ve programlarda, 

yönetim kurulu üyeliğinin gerektirdiği görev ve 

sorumluluklar hariç olmak üzere iş veya hizmet 

gören yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararı 

aranmaksızın ücret karşılığı istihdam edilebilir. 

Gerekçe 

(a) Giriş aidatının brüt asgari ücrete oranla yönetim kurulu tarafından yıllık düzende belirlenmesi 

önerildiğinden tüzükte tutarlılık gözetilmiştir. 

(b) Dernek proje ve programlarında görev alan uzman kişilerin dernek yönetim kurulunda görev 

alabilmesi amacıyla önerilmektedir. 
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Çoğunluğunun İcracı Olmayan Üyelerden Oluşması ve 

Özel Nitelikli İşlemlerin Tüzükte Tanımlanması 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Seçimi 

Madde 14 

(…) 

(3) Genel sekreter, yönetim kurulu üyeleri 

arasından seçilir. 

 

(4) Genel kurulca yapılacak yönetim kurulu 

seçimlerinde, başkan adayı, sayman adayı, diğer 

üç(3) asil üye adayı ve yedek beş(5) üye 

adayının adları ile adayı oldukları görevin açık 

olarak listelendiği oy pusulaları kullanılır. 

 

(5) Yönetim kurulu seçimlerine ilişkin usuller iç 

düzenlemelerce belirlenir. 

 

(6) Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber 

verilmesi şartıyla her zaman toplantıya 

çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir 

fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, 

toplantıya katılan üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile alınır. Başkanın bulunmadığı 

hallerde başkanlığa sayman vekâlet eder. 

   

(7) Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya 

başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu 

taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması 

mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Seçimi 

Madde 14 

(…) 

(3) Genel kurulca yapılacak yönetim kurulu 

seçimlerinde, başkan adayı, sayman adayı, diğer 

üç(3) asil üye adayı ve yedek beş(5) üye 

adayının adları ile adayı oldukları görevin açık 

olarak listelendiği oy pusulaları kullanılır. 

 

(4) Yönetim kurulu seçimlerine ilişkin usuller iç 

düzenlemelerce belirlenir. 

 

(5) Yönetim kurulu, tüm üyelerine haber 

verilmesi şartıyla her zaman toplantıya 

çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir 

fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, 

toplantıya katılan üye tam sayısının salt 

çoğunluğu ile alınır. Başkanın bulunmadığı 

hallerde başkanlığa sayman vekâlet eder. 

 

(6) Dernek varlıklarının tümünü veya önemli bir 

bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak 

tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir 

varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz 

öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam 

veya konusunu değiştirmesi, önemli nitelikte 

işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli 

nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı 

gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin 

yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için 

yönetim kurulu üye tam sayısının beşte üç (3/5) 

nitelikli çoğunluğunun onayı gerekir. Önemli 

nitelikteki işlemlerde yönetim kurulu üyelerinin 

nitelikli çoğunluğunun onayının bulunmamasına 

rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi 

halinde işlem, genel kurul onayına sunulur. 

   

(7) Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya 

başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu 

taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması 

mecburidir. 

Gerekçe 

(a) Sivil Toplum Örgütleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde (EuroGMC) yönetim kurulunda icracı 

olmayan üye sayısının çoğunlukla olması gerektiği düzenlenmektedir. Uyum amacıyla genel sekreterin 

yönetim kurulu üyeliği kaldırılmaktadır. 

(b) EuroGMC uyarınca özel nitelikli işlem tanımlamasının tüzükte bulunması gerekmektedir. 
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Yönetim Kurulunun 

Görev ve Yetkilerinde Değişiklikler 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 15 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine 

getirir: 

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 

üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek 

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 

yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak genel kurula sunmak 

c. Dernek üyeleri arasından genel sekreteri 

atamak 

(…) 

h. Genel kurulda alınan kararları uygulamak 

i. Büyük konseyi toplantıya çağırmak 

j. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme 

hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile 

yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu 

düzenlemek,  toplandığında genel kurula 

sunmak 

(…) 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 15 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine 

getirir: 

a. Herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm iş ve 

işlemlerde derneği temsil etmek veya bu hususta 

kendi üyeleri arasından ya da üçüncü bir kişiye 

yetki vermek 

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 

yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak genel kurula sunmak 

c. Şirket kurmaya veya kurulu şirketlere 

katılmaya ya da bunlardaki hisselerini tamamen 

veya kısmen devretmeye karar vermek 

(…) 

h. Genel kurulda alınan kararları uygulamak 

i. Giriş aidatını belirlemek 

j. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme 

hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile 

yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu 

düzenlemek,  toplandığında genel kurula 

sunmak 

(…) 

Gerekçe 

(a) Yönetim kurulunun profesyonel görevlendirmede bulunabilmesi amaçlanmaktadır. 

(b) Derneğin muhtelif yatırımlarla alternatif gelir kaynakları oluşturabilmesi için yönetim kuruluna 

inisiyatif tanımlanması hedeflenmektedir. 

(c) Giriş aidatının brüt asgari ücrete oranla yönetim kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenmesi 

önerilmektedir. 
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Denetim Kurulunun Görev ve Yetkilerinde Değişiklikler, 

Paydaşların Tanımlanması 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 17 

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 ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve 

denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim 

kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar; 

gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 17 

(1) Denetim kurulu; derneği mali, idari, etik ve 

hukuki boyutlarda denetler. Kurul 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 ve bir yılı geçmeyen 

aralıklarla denetleyerek denetim sonuçlarını bir 

rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında 

genel kurula sunar; gerektiğinde genel kurulu 

toplantıya çağırır. 

 

(2) Paydaşlar, derneğin amaç ve hedeflerine 

ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan 

çalışanlar, alacaklılar, nakdi ya da ayni 

bağışçılar, nakdi ya da ayni hibe verenler, 

yardım toplama mevzuatı uyarınca nakdi ya da 

ayni yardımda bulunanlar, tedarikçiler, çalışan 

sendikaları gibi kişi, kurum veya çıkar 

gruplarıdır. Paydaşlar, derneğin mevzuata aykırı 

ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini 

denetim kuruluna iletir. Denetim kurulu, yetki 

alanlarındaki ihlâl bildirimleri ve inceleme 

taleplerini mümkün olan en kısa sürede 

inceleyip gereği halinde özel denetim ve 

raporlamada bulunarak karara bağlar. 

Gerekçe 

(a) Sivil Toplum Örgütleri için Kurumsal Yönetim İlkeleri (EuroGMC) kapsamında denetim kurulunun 

görev ve yetki tanımına açıklık getirilmektedir. 
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Genel Sekreterlik Görevlerinin Profesyonelleştirilmesi 

 
 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Genel Sekreterlik 

Madde 18 

(1) Yönetim kurulu, derneğin iş ve işlemlerinin 

yürütülebilmesi için dernek üyeleri arasından, 

yönetim kuruluna karşı sorumlu olan bir genel 

sekreter atar. Dernek personeli ile yardımcı 

personeller, genel sekretere karşı sorumludur. 

(…) 

Genel Sekreterlik 

Madde 18 

(1) Yönetim kurulu, derneğin iş ve işlemlerinin 

yürütülebilmesi için yönetim kuruluna karşı 

sorumlu olan bir genel sekreter atar. Derneğin 

diğer personeli ile yardımcı personeller, genel 

sekretere karşı sorumludur. 

(…) 

Gerekçe 

(a) Genel sekreterliğin profesyonelleşmesi amaçlanmaktadır. 
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Büyük Konseyin Kaldırılması, 

Kurucular Kurulunun Oluşturulması 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Büyük Konseyin Teşkili ve Görevleri 

Madde 20 

Büyük konsey; yönetim kurulu, denetim kurulu 

ve kurulu tüm komitelerin üyelerinden oluşur. 

Büyük konsey aşağıdaki hususları yerine getirir: 

a. Dernek faaliyetleriyle ilgili fikri 

yönlendirmelerde bulunmak 

b. Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda 

görüş oluşturmak 

c. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplantı 

gündemine göre tavsiyelerde bulunmak 

d. Yönetim ve denetim kurullarıyla komitelerden 

gelecek rapor, hazırlık, çalışma ve sair 

vasıtasıyla derneğin amaçları doğrultusunda 

genel tutum ve fikirlerin belirlenmesi için 

tavsiyeler oluşturmak 

e. Genel kurulun kendisine verebileceği diğer 

görevleri yerine getirmek ve genel kurulun 

kendisine devredebileceği yetkileri kullanmak 

Kurucular Kurulu 

Madde 20 

(1) Kurucular kurulu, derneğin kurucu 

üyelerinden oluşur ve aşağıdaki hususları yerine 

getirir: 

a. Dernek faaliyetleriyle ilgili fikri 

yönlendirmelerde bulunmak 

b. Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda 

görüş oluşturmak 

c. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplantı 

gündemine göre tavsiyelerde bulunmak 

d. Yönetim ve denetim kurullarıyla komitelerden 

gelecek rapor, hazırlık, çalışma ve sair 

vasıtasıyla derneğin amaçları doğrultusunda 

genel tutum ve fikirlerin belirlenmesi için 

tavsiyeler oluşturmak 

e. Genel kurulun kendisine verebileceği diğer 

görevleri yerine getirmek ve genel kurulun 

kendisine devredebileceği yetkileri kullanmak. 

(2) Dernek üyeliğinden çıkarma yaptırımı 

uygulanacak kişiler hakkında kurucular 

kurulunun görüşü alınır. 

Gerekçe 

(a) İşlevsel olmadığı değerlendirilen ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bir arada temsili nedeniyle 

EuroGMC uyarınca çıkar çatışması etkenleri içeren Büyük Konseyin kaldırılması, istişare amacıyla 

Kurucular Kurulunun oluşturulması önerilmektedir. 

 

  



12 
 

Aylık Aidat Yükümlülüğünün Kaldırılması, 

Giriş Aidatının Asgari Ücrete Oranlanarak Belirlenebilmesi 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Derneğin Gelir Kaynakları  

Madde 21 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır: 

a. Giriş Aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak 

50,00 Türk Lirası alınır. Bu miktarı artırmaya 

veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

 

b. Üye Aidatı: Üyelerden, aylık üyelik aidatı 

olarak 50,00 Türk Lirası alınır. Bu miktarı 

artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 

 

c. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile 

derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

(…) 

Derneğin Gelir Kaynakları  

Madde 21 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır: 

a. Giriş Aidatı: Üyelerden giriş aidatı alınır. 

Giriş aidatı, ilgili takvim yılında uygulanan aylık 

brüt asgari ücretin yüzde dördünden (%4) az, 

yüzde yirmisinden (%20) fazla olmamak 

kaydıyla her takvim yıl için yönetim kurulu 

tarafından belirlenerek ilan edilir. Derneğin 

kurucu üyesi olan veya daha önce giriş aidatı 

ödemiş olup üyelikten istifa eden kişilerin 

yeniden üyelik başvurusunda bulunması halinde 

bu kimselerden giriş aidatı tahsil edilmez. 

 

b. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile 

derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

(…) 

Gerekçe 

(a) Aylık aidatın kaldırılması önerilmektedir. Aidat borcu nedeniyle üyelikten çıkarma yükümlülüğünün 

gerekçesinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Giriş aidatının güncel finansal verilere oranlanmasıyla 

her yıl yönetim kurulunca belirlenebilmesi, böylelikle genel kurul kararı gibi bürokratik yükün 

azaltılması hedeflenmektedir. 

(b) 2022 yılı için giriş aidatının 250,00 TL olarak belirlenmesi planlanmaktadır. 

(c) Derneğin kurucu üyelerinin ve daha önce giriş aidatı ödemiş olan kişilerin derneğe yeniden 

katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla bu kimselerin giriş aidatından muaf tutulması önerilmektedir.  
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Dernek İçi Düzenlemelerin Sadeleştirilmesi 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Yazışmalar, İç Düzenlemeler ve Hüküm 

Eksikliği 

(…) 

Madde 30 

Dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik, 

genelge ve yönergelerden oluşur. Yönetmelikler, 

büyük konsey; genelgeler, yönetim kurulu; 

yönergeler komiteler tarafından yayımlanır. 

Yönergelerde genelge, yönetmelik ve tüzüğe; 

genelgelerde yönetmelik ve tüzüğe aykırı 

hükümler yer alamaz. Genel kurul, her türlü iç 

düzenlemeyi değiştirme, yayımlama veya 

yürürlükten kaldırma yetkisini haizdir. 

(…) 

Yazışmalar, İç Düzenlemeler ve Hüküm 

Eksikliği 

(…) 

Madde 30 

Dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik ve 

tebliğlerden oluşur. Yönetmelikler, yönetim 

kurulu; tebliğler, yönetim kurulu tarafından 

yetkilendirilen ya da ilgili yönetmelikte görev 

verilen kişi veya birimler tarafından yayımlanır. 

Tebliğlerde yönetim kurulu kararları, 

yönetmelik, genel kurul kararları ve tüzüğe; 

yönetmeliklerde genel kurul kararları ve tüzüğe 

aykırı hükümler yer alamaz. Genel kurul, her 

türlü iç düzenlemeyi değiştirme, yayımlama 

veya yürürlükten kaldırma yetkisini haizdir. 

(…) 

Gerekçe 

(a) Büyük konseyin kaldırılması önerildiğinden dernek içi düzenlemelerin hazırlanması ve 

yayımlanmasında sadeleşme hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Yürürlükten Kalkan Geçici Hükmün Tüzükten Çıkarılması 

 

Mevcut Hüküm Önerilen Düzenleme 

Geçici Hükümler 

Madde 1 

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana 

kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş 

ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim 

kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  

 
Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Adı Soyadı Görevi 

ONUR ERKAN Başkan 

SEMA AKIN Sayman 

CEREN (KULUHAN) SUNGUR Genel Sekreter 

OKAN CEM ÇIRAKOĞLU Üye 

ONUR KUTLUOĞLU Üye 

Madde tüzükten çıkarılmıştır. 

Gerekçe 

(a) Kuruluş tüzüğünde yer alması gereken geçici maddenin tüzük değişikliği sonrası hükümsüz kalacağı 

gerekçesiyle kaldırılması önerilmektedir. 
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