ESKİ ŞEKİL
DERNEK ORGANLARI
MADDE 13: Derneğin üçü (3) zorunlu, biri (1) isteğe bağlı dört (4) organı vardır.
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
ZORUNLU ORGANLAR
A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetim Kurulu
İSTEĞE BAĞLI ORGANLAR
A. Danışma Kurulu
Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda çalışmalar
yapmak üzere üyelerden oluşan komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir.

YENİ ŞEKİL
DERNEK ORGANLARI
MADDE 13: Derneğin üç (3) organı vardır. Derneğin organları aşağıda
gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

19.16) Ortaklık, iktisadî işletme, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına ya da
kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
22.14) Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir
menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi
kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı
kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılınmasında kullanmaya karar
vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,
DANIŞMA KURULU
MADDE 24: Danışma Kurulu, Dernek Kurucu Üyeleri, önceki dönemlerde görev
almış Dernek Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
iki onursal üyeden oluşur. Danışma Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir.
Danışma Kurulu, kendi bünyesinden seçilecek Başkanı ya da Dernek Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının
bir örneği Kurul Başkanı’nın imzasıyla Yönetim Kurulu’na gönderilir.
DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
24.1) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken
çalışmalara ilişkin taslak ve program hazırlamak, Yönetim Kurulu’na öneri ve
dileklerde bulunmak,
24.2) Dernek ve Türkiye’deki Kurumsal Yönetim girişimlerinin kamuoyunda
saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,
24.3) Dernek çalışmaları ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar
hakkında görüşlerini belirtmek,
24.4) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri
hakkında görüşlerini bildirmek.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
22.14) Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir
menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi
kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı
kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılınması gibi konuları karar
verilmek üzere Genel Kurul’un onayına sunmak,
KOMİTELER
MADDE 24: Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda çalışmalar
yapmak üzere üyelerden oluşan komite veya çalışma grupları kurabilir. Bu tip
komite ve çalışma grupları takdiridir ve Dernek organı sayılmazlar.
Derneğin amaç ve hizmet konuları ile alakalı stratejik konularda ve devamlılık
ile ilgili çalışmalarda görüş alınması amaçlı danışma komitesi kurulabilir. Bu
komitede dernek kurucu üyeleri, önceki dönemlerde görev almış yönetim
kurulu başkanları ve yönetim kurulu tarafından belirlenen iki onursal üyeye yer
verilir.
Kurulacak komite veya çalışma gruplarında en az bir yönetim kurulu üyesinin
görev alması esastır.

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 34: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MADDE 34: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

34.1. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

34.1. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Dernek Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz
gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl
ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerini Yönetim
Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün
içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve
yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel
Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

34.1.1) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından
imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
34.1.2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni
ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim
Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul
toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her
sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek
tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde
mülki idare amirliğine verilir

34.3. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

34.3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda
yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha
olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış
Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol,
sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin
dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda
yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen)
“Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine
bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce
bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

