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ANKARA VALİLİĞİ  

İl Dernekler Müdürlüğü’ne 

İlgi: 09.07.2013 tarih ve 74071012-477.01.02.02-16939 sayılı yazınız. 

Yukarıda tarih ve sayı numarası verilen yazınızla, 04.07.2013 tarihli yazımıza cevap vermiş ve 

mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla Derneğimizin tüzüğünde tespit edilen noksanlıkların 

giderilmesini tekrar talep ettiğiniz görülmüştür. Bu yazınıza cevabımız aşağıda 

sunulmaktadır. 

1. İlgi yazınızla, Tüzüğümüzün 6. maddesi ile ilgili değişiklik talebinizin, yazılı başvuruya 

ilişkin değil, onursal üyeliklerin doğrudan Yönetim Kurulunca verilmesi ile ilgili olduğunu ve 

düzenlemenin TMK m. 64’e aykırılık teşkil ettiğini belirtmektesiniz.  

Şüphesiz Müdürlüğünüzce de belirtildiği gibi, hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz 

ve derneğe üyelik başvuruları yazılı olarak yapılır. Ancak bu düzenleme genel anlamıyla 

üyelikle ilgili getirilmiş olup kanunumuzda onursal üyeliğe ait başvuru şartları ayrıca 

belirtilmiş değildir. Onursal üyelikle ilgili olarak hukukumuzda yer alan tek düzenleme, 

onursal üyelerin oy haklarının ve ödenti ödeme yükümlülüklerinin olmamasıdır. 

Hukukumuzda kabul edildiği üzere, üyelik kişilere oy hakkı vermekte, bunun karşılığında 

ödenti ödeme yükümlülüğü yüklemektedir. O halde onursal üyelik, TMK m. 63 ve devamında 

düzenlenen üyelik kavramı ile eş değildir. Bunun yanında bir kimsenin, onursal üye olmak 

için bir derneğe başvurması mantıkla bağdaşmaz. Zira onursal üyelik, başvurulan değil, 

bahşedilen bir kurumdur.  

Bunun yanında, aslında Genel Kurulun yetkisinde olan bu yetkinin, Yönetim Kurulumuza 

verilmesinin nedeni, bu konudaki işlerliği kolaylaştırmaktır. Bu nedenle değişiklik teklifinizde 

haklı bir yön bulunmadığından tarafımızca kabulü mümkün değildir. 

 

2. Tüzüğümüzün 11, 12, 48 ve 50. maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin talebinizi, 

TMK m. 95 hükmüne dayandırdığınız görülmektedir. Bu maddeye göre, şube organlarının 

görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında, TMK hükümleri uygulanır. 

Önceki yazımızda, dernekler mevzuatımızda üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma kararlarının 

merkez veya şube yönetim kurulları tarafından alınmasına yönelik sınırlayıcı bir hüküm 

bulunmadığını, bilakis hukukumuzda bu kararların dernek merkezi tarafından alınması 

esasının kabul edilmiş olduğunu belirtmiştik. Bahsettiğiniz düzenleme, bu kararların şube 

tarafından alınmasını emretmemekte, yalnızca şubelerin görev ve yetkilerinin TMK ile 

düzenlediğini belirtmektedir. Bu kararların şube tarafından alınabilmesi için, TMK’da açık bir 

düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, TMK’da konu ile ilgisiz nitelikte bir maddeyi 

dayanak göstererek yaptığınız değişiklik talebinizde haklı bir yön bulunmamaktadır. 

 



 

3. Tüzüğümüzün 13. maddesi ile ilgili herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını ifade 

etmeniz nedeniyle, bu konu ile ilgili olarak Müdürlüğünüzce bir ihtilafımız bulunmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

4. 14.05.2013 tarihli yazınızda, Tüzüğümüzün 15. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 

çıkarılarak yerine “Merkeze kayıtlı asıl üyeler” ibaresinin yazılması, talep edilmişken, 

09.07.2013 tarihli yazınızla bu bentlerin TMK m. 68’e aykırı olduğu gerekçesiyle çıkarılması 

talep edilmektedir. Ancak talebinizde 68. maddesinin hangi fıkrasına aykırılık bulunduğu 

belirtilmediğinden, bu iki maddenin temel olarak hangi fıkra hükmüne aykırı olduğu 

tarafımızca anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, bahsettiğiniz bu aykırılığın eşitlik ilkesiyle ilgili 

olduğunu tahmin etmekteyiz.  

Her ne kadar Dernek kurucularımızın ve önceki yönetim kurulu başkanlarının Dernek Genel 

Kurulu’na katılımları “kişiye” değil, onların hukuki statüsüne tanınan bir hak olsa da, talep 

ettiğiniz Tüzük değişikliği, üyeler arasındaki eşitliğin sağlanması amacıyla ilk Olağan Genel 

Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.  

 

5. Dernek Tüzüğümüzün 58. maddesinin (d), (e) ve (f) bendinde Dernekler Yönetmeliği’nin 

46. maddesine aykırı bir yönü bulunmamakla birlikte, talep ettiğiniz değişikliğin yapılmasının 

Derneğimizin menfaatine olacağını belirtmektesiniz. Önerinizi ilk Olağan Genel Kurulumuzda 

değerlendireceğimizi belirtmek isteriz. 

Saygılarımızla, 

Türkiye Bilişim Derneği vekili 

Av. Mehmet Ali Köksal 

 

 

 

EK: Vekaletname sureti 


