
 

Türkiye Bilişim Derneği 

Olağanüstü Genel Kurul Tüzük Değişikliği Önerileri 

Madde 11:  

Üyelikten Çıkartılma: 

MEVCUT HALİ 

Üyelerden; 

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu‘nun rapor hazırlamasına gerek olmadan 

doğrudan Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. 

Üyelikten çıkarılanlar ilk Merkez Genel Kurulda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel 

Kurul kararı kesindir. 

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 

Üyelerden; 

Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu‘nun rapor hazırlamasına gerek olmadan 
ilgili Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi veya Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. 

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Merkez 

Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın 
yeniden incelenmesini isteyebilirler. 

Merkez Yönetim Kurulu, kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu 

durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Merkez Genel Kurulda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. 
Merkez Genel Kurul kararı kesindir. 

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir. 

Madde 13:  

MEVCUT HALİ 

Çıkarılmaya itiraz: 

Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Merkez 

Yönetim Kuruluna doğrudan ya da üyesi olduğu Şube aracılığı ile yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın 
yeniden incelenmesini isteyebilirler. 

Merkez Yönetim Kurulu, kararında direnmesi durumunda, üyenin Merkez Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 

Şubeler arasında üyelik nakli: 

Dernek üyelerinin, üyesi bulunduğu şubeden ayrılarak Derneğin bir başka şubesine naklolma hakkı vardır. Bu 
durumda üye, istifa etmesine gerek bulunmaksızın üyelik nakil talebini ve hangi şubeye nakil olmak istediğini 
gerekçesiyle birlikte bağlı bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir. Üyenin şube nakil talebini alan 
Şube Yönetim Kurulu, üyenin nakil talebini değerlendirerek gereği hakkında 15 (on beş) gün içerisinde karar 
verir ve kararı hakkında nakil talebinde bulunan üyeyi yazılı olarak bilgilendirir.  

Nakil talebi hakkında olumlu karar verilmesi halinde, Şube Yönetim Kurulu, bu doğrultuda aldığı kararı, vakit 
kaybetmeksizin Merkez Yönetim Kurulu’na bildirerek talepte bulunan üyenin üyelik dosyasını da Merkez Yönetim 
Kuruluna gönderir. Merkez Yönetim Kurulu, ilgili şube yönetim kurulu kararını, üyenin nakil olmak istediği 
şubeye bildirir ve üyenin üyelik dosyasını da gönderir. 

Üyenin şube naklinin gerçekleştirilebilmesi için, üyenin aidat borcunun bulunmaması şartı aranır. 

Üyenin şubeler arası nakil işlemi gerçekleştiğinde, üye sicil numarası şube kodu dışında değişmez. 



Madde 15:  

Merkez Genel Kurulu: 

MEVCUT HALİ 

Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. 

Merkez Genel Kurulu üyeleri; 

a) Dernek Kurucu Üyeleri, 
b) Derneğin önceki Yönetim Kurulu Başkanları, 
c) Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, 
d) Merkez Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri, 
e) Merkez Onur Kurulu Asıl Üyeleri, 
f) Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, 
g) Şube Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri, 

h) Şube Onur Kurulu Asıl Üyeleri, 
i) Şubeler tarafından seçilecek delegelerden 
oluşur. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ  

Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır. 

Merkez Genel Kurulu üyeleri; 

a) Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, 
b) Merkez Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri, 
c) Merkez Onur Kurulu Asıl Üyeleri, 
d) Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, 
e) Şube Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri, 
f) Şube Onur Kurulu Asıl Üyeleri, 
g) Şubeler tarafından seçilecek delegelerden 
oluşur. 
 

Madde 22:  

Dernek Organlarının Seçimi: 

MEVCUT HALİ  

b) Merkez Genel Kurulunda adaylık: 

Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulunda oy kullanma hakkı olmasa bile aday olabilir. Merkez Genel 

Kurulunda oy hakkı olmadan aday olan üye Genel Kurula katılarak konuşma yapabilir, ancak oy kullanamaz. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ  

b) Merkez Genel Kurulunda adaylık: 

Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulunda oy kullanma hakkı olmasa bile aday olabilir. Merkez Genel 
Kurulunda oy hakkı olmadan aday olan üye Genel Kurula katılarak konuşma yapabilir, ancak oy kullanamaz. 

Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, Şube Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri, Şube Onur Kurulu Üyeleri ile Şube 
Delegeleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği, Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği, Onur Kurulu Asıl Üyeliğine 
aday olabilir. Merkez Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle 
şubedeki görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri 
uygulanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Madde 46:  

Şube Genel Kurulu: 

MEVCUT HALİ 

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarıyla Şube‘yi Merkez Genel Kurulu‘nda temsil 
edecek seçimlik delegeleri seçer. Seçimlerde 22. Madde hükümleri kıyasen uygulanır. Delege seçimlerinde Şube 
Genel Kurulu tarafından tersi bir karar alınmadığı sürece blok liste yöntemi uygulanır. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ  

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarıyla Şube‘yi Merkez Genel Kurulu‘nda temsil 

edecek seçimlik delegeleri seçer. Seçimlerde 22. Madde hükümleri kıyasen uygulanır. Delege seçimlerinde Şube 
Genel Kurulu tarafından tersi bir karar alınmadığı sürece blok liste yöntemi uygulanır. 

Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri ile Merkez Onur Kurulu Üyeleri, Şube 
Yönetim Kurulu Asıl Üyeliği, Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği, Onur Kurulu Asıl Üyeliğine aday olabilir. Ancak Şube 

Genel Kurulu tarafından bu görevlere seçilmeleri halinde, Genel Kurul tarihi itibariyle Genel Merkez 
görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Bu durumda tüzüğün üyeliğin boşalması ile ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 54: 

Para Varlığının İşletilmesi: 

MEVCUT HALİ 

Dernek elde ettiği gelirleri işletir ve bu amaçla gerekirse özel fonlar (kıdem tazminatı fonu gibi) kurar. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 

Dernek elde ettiği gelirleri işletir ve bu amaçla gerekirse özel fonlar (kıdem tazminatı fonu gibi), tek başına veya 
amacına aykırı olmayan bir başka dernek, vakıf ya gerçek ya da tüzel üçüncü bir kişiyle iktisadi teşebbüs veya 
ticari şirket kurar veya kurulmuş bir teşebbüs veya şirkete ortak olabilir.  

Madde 58:  

Gelirlerin Toplanması: 

MEVCUT HALİ 

d) Dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararıyla 

belirlenir. Gelir toplayacak kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren (Dernekler Yönetmeliğinde örneği 
bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. 
Yetki belgelerinin birer sureti yerel mülki amirliklerdeki dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesinde bir 
değişiklik olması halinde bu değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş (15) gün içerisinde dernekler 
birimine bildirilir. 

e) Dernek adına gelir toplayacak kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler 

birimine verilmesinden sonra gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 

d) Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, Dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek 

suretiyle, yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Gelir toplayacak kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını 
içeren (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak 
düzenlenerek, Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir 
tahsil edebilir.  

 

e) Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten Yetki Belgeleri 
Tüzüğün d bendine göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin 
görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit 
edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgeleri Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslim 
edilir. Gelir toplama yetkisi, Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. 

 


