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TÜRKIYE BlLIŞIM DERNEĞl BAŞ(ANLıĞıNA

ilgi: a) l4.05.20l3 ıanh ve 7407l0l2-477.0l.02.02.l200l sayılı yüımız.
b) 04.07.201 3 ı..nh ve 92 gyıll yrln,z.

llgi (.) ydınEdab.ıinildiği 8ibi d.m.k l0zğğ0.0n ımomındoyapllo in@I.me neıicesind. bz maddele.de
525] 9rıIı Demeıl.' K Unu t&eya 4721 9y1lı Ttl* M.deni Küunü ve bU kanunl@ ara.n çlkaltllnlş
Deneklei Yöneh€liği'ne atLnl,İ t şkil .den noks l'ılr lespn edilmiın. llgi (b) yeınlzda, belidilen bu
noksMıklann kanu6 velv.ya yöneın liğe aykn olmadığı sawnülmüş ve brı maddeıer haİİı.da da ,çık bilgi

Bun, 8örc yapnan ineleme n ticesind., gaĞı.n düz.lım.lein g.ekç.le.i aş5ğ'da b€Iinilmiştü]

t_ ll8i (a) yrımızda ttızüğon 6. mond.sini. 9n cijn16i oldak "onu6al üyelik, he rgi bn başvud'. ge'ğk
olmokızD doğudon Me't z Yön tim Kürulünco v.riln" cumlesi kBıediımeh€ oluP. ırıaf|nPca ııgi (b) yu ı.lzda
söz konusu ıüzğk moddsinin boşta bn€ğmlesinin yoml..dlğ anıaşllmlşİr. Buna 8öre 472] gyllı Til& Mğdeni
ı<anunu'nun 64. maddesine sörc üyelik b!şwrusu için ilgili.in y&lıl başvurusu.uı biatyaplldaİ g€Ğkiiğindenj
tüzüğü. 6' maddesi.deİi ''onuMl üy.lik. he'hmgi bir baş@ruya geĞk olmals'.n doğrudd Me.kez Yönelim
Kuoltrnğ v.rjli," ş.klindcki cooıeni. ı020kiğ. çlk.nllmsı,

2lçişle'i Ba*trl'ğı Demekler Dairesi Başkdhğlnın 20.ı l'2006 ü.ih ve 46]ı6 saylıl Gö.ilş y@ıgnda da
belinildiği tlmj 472t sayılı T0rk Medmi Keunu'nun 64. madd.sinin 2. nkms "Y'ıIl oldak yapll.c'].oyelik
başwosu, d.m€k yö6.tin ku.ulınc. e. çok oluz 80n içinde kffi ballMtr v. sonıç y&'yıa ba'vuru ghibine
bildi.iln. BaşENsU kabul eniE. üre' 6U .m.çla l!ıuıa.al denğğ loydedilir'' h0km0 doğfuhusund. demek
üyeliği.e knbul, yön tim ıUrulu.0n 8öElidir Bununla bnliıit 

' 
aynı Kmu.'on 95. oaddesi de "He. şubede 8enel

kuruı ve yöndin k!flI! il. dmeıim kuolu v.ya de.eiçi bul0.n.sı afunludur. Bu orgmlmn göc! v. yeikileii ile
şubeıer€ ilişkin diğel hususı& hatk'nda bu İanun hok0mlğ'i uy8ulonlf'h0ım0 mirdn.

Dolayıslyla şubeleE yapılocat ğyelit b.şvmrarnüla' adı 8.çen Kanu.'un 64/2 !e 95 madd€leri
doğfulıusunda şube yön€tim kudlunln tar vem.si g€Ekiği.dmi $nığüntlzün t l , 12, 43 ve 50. naddele.inin
buna göre yenid.n düble.nesi.

]- Talzoğün ı3' nodd.sin.8ö'. yön.tim ıUrulunun lGmm kr9, ofuz e0. içe'i3i.de tapn,cat ole
iıiEllnn 

'öneıin 
kurulu laBf|ndan yeniden d€ğ..Lndnibe( üZE 8ö'üşül.bil{.ği; yöneıim kurulunun karc'a

diEnnesi halinde i9ilgilinin een.l kuruıa ni@ hokkl gkl olduğu b.ıi.lildiği anloşllm'ş olup;buna göE lüzüğiln
bu naddesinde her hfugi birdüzenlem€ye geEk olmad'ğı'

4_ T020ğ0nuz0. 15. mlddsinin (a) !e (b) nkolannda sayllfu demek kürucü üyel€.i ile önceki yönetim
ıUrulU b,şıoıünın merkez ol.ğo gffel ımıüna doğal oye ol&!k kınımaldl' 4721 gyıll Tiürk Medeni
K,.U!'nun 68. olddesine aykm ol@ğmdanj söz konusu f't'alon lüzilklen çıkanılmsl,

5_ ll8i (a) y@ımızda da beıinildiği gibi ttlzuğon 58. maddesinin (d) ve (e ) fıkrlüoln 2].ol.20l] cribinde
değişiklik yapnM Demekığ Yğneımeliğj'İio 46. naddesine uygu. olmk gonellennğsi 6lep edilmişt'. Nilekim
değiş.n s6z ıonusü yonehelik kapw,nd. yönğim kuoıu 6ll üyel€ri nariç' demck ,dln' eeli. tahsil €decek kişi
v.y, lışild' ye&i .o@si de b€linihek su'elıyle, yöneıim ı@lD ktr8ny,a ğn çoİ bi. yn suEyl. iki.üsha yetti
bel36i yönğim kurulu ba9ktrınğ onayl,nnok İoşuıDyl, 8eln ğnsil ed.bileeği, dürcnlen.n yelti telgesini.



demekıe' nirini.. biıdirin @runluıüğu taııı'ğınd& ve yönetim ıorulu 6,l lıyel..inin y.ıki b.ıg$i oınadan 8eln
ıans .debil.c.üinden, drz0ğüniız0. bu m'd.sinin büM göE dozenl€nm.si d.m.ğinizi. nenl@tine olağk ve
demet işl.ml..ind. kolayhı( sağllyacaktr. Ayn@ söz konusü tiiziık mddsini. (0 nk@ı ise klnun ve
yöneğneliğe oyktrı ohm.tla bi.like Demekl.. Yönetiıeliği'nde yapllr d.ğişiılikm doıayl (d) ve (e ) tİralan
ile çeıişıa y@t coğmdü ilgili fık len dğrcltilm6i tale, ediımiştir'

Bilgi ve g.rcğini ri.a ederio,
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