
 
 
 
 
 

KURULUŞTAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLEN 
RESMİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ 

 
 
 
 
 
 
15.07.1997 tarihinde kurulan Derneğimiz, aşağıda sunulan tüzük değişikliklerini gerçekleştirmiştir. 
 
 
23 Ekim 2004 tarihinde yapılan TEVDAK Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun gereği yapılması zorunlu olan Dernek Tüzük değişikliği 
görüşülerek, 8, 9 ve 39 ncu maddelerin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiş ve anılan Resmi Tüzük 
değişikliği; İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğü'nce  02.11.2004 tarihinde onaylanmıştır. 
 
 
15 Ekim 2005 tarihinde yapılan TEVDAK Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ise; 5253 Sayılı Dernekler Kanunu 
çerçevesinde güncelleştirilmesi amacı ile Resmi Tüzüğün 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 
29, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47 nci ve Geçici 1.Maddesi değiştirilmiş, 3. Madde iptal edilmiş, 
anılan değişiklik, İstanbul Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğü'nce 18.11.2005 tarihinde onaylanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TEVDAK (TÜRK EĞİTİM VAKIFLARI DAYANIŞMA KONSEYİ LİSELERİ DERNEĞİ) 
 
Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Eğitim Derneği; 80'li yılların başlarında bir kısmı 
Cumhuriyetten önce kurulmuş, Cumhuriyetle birlikte Cumhuriyete sahip çıkmış ve Cumhuriyeti yüceltecek 
onbinlerce Atatürkçü aydın yetiştirmiş, köklü, geleneği oluşmuş güzide eğitim kurumlarının diğer devlet 
liseleri gibi çeşitli parasal ve yönetsel darboğazlarla karşılaşmaları üzerine, anılan eğitim kurumlarından feyz 
alarak yetişen eski mezunlarının, kendi Eğitim Yuvalarına sahip çıkmak amacı ile oluşturdukları Eğitim 
Vakıflarının, Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığının Nitelikli Çağdaş Eğitimin gerçekleştirilmesi çalışmalarına ve 
karşılaştıkları sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacı ile oluşturdukları gönüllü hizmet elçilerinden 
oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. 
 
Tevdak Eğitim Vakıfları; geçtiğimiz bu dönemde yarattıkları kaynaklarla feyz yuvalarına sahip çıkarken, 
nitelikli eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. 
 
Tevdak 15 Ekim 2005 tarihindeki genel kurul toplantısında, yeni dernekler yasası çerçevesinde yeniden 
güncelleştirerek düzenlediği Dernek Tüzüğü ekte sunulmuştur. 
 
Tevdak olarak Amacımız; 
TEVDAK'ı oluşturan güzide, gelenekleri oluşmuş, köklü eğitim kurumlarının geçmişte olduğu gibi ÜLKESİ ve 
ULUSU ile ayrılmaz bir bütün olan ve ATATÜRK'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini yücelterek çağdaş 
uygarlık düzeyine taşıyacak, Atatürkçü dünya görüşünü paylaşan, ulusal ve manevi değerlerini bilen, ulusal 
kültürüne sahip çıkan, Evrensel kültürü özümseyen, sorgulayıcı, araştırıcı, uzlaşmacı, barışcı, bilişim ve 
iletişimi en gelişmiş şekilde kullanan çağdaş gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, 
 
vakıflarımızın fiilen onlarca yıldır Eğitim Kurumlarına yaptıkları destek ve katkıları yasal ve yönetsel bir 
çerçeveye oturtmak, 
 
başarılı Eğitim Kurumlarında olduğu gibi, tüm eğitim kurumlarımızın okul öncesi eğitimden, ilköğretim, 
ortaöğretim ve üniversiteye varıncaya dek eğitim zincirini oluşturarak, eğitimin tüm evrelerinde nitelikli 
eğitimi gerçekleştirmek, 
 
böylece VAKIF hizmetlerinde örnek kurumsallaşmayı sağlayarak TEVDAK ŞEMSİYESİNİ; CENNET 
VATANIMIZIN diğer yörelerindeki benzer EĞİTİM KURUMLARI ve onlara destek veren tüm sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte genişletmektir. 
 
Son çeyrek yüzyıla damgasını vuran TEVDAK Eğitim Vakıflarının, TEMEL MOTİVASYON GÜCÜ; MEZUN 
OLAN'ın EĞİTİM YUVASINA VEFA borcunu karşılıksız olarak maddi manevi bağlamda ödemesi biçiminde 
tanımlanan hizmetin, Bayrak yarışı örneğinde olduğu gibi yeni kuşaklardan kuşaklara devredilmesidir. 
 
Yeni düzenlediği ve ekte sunulan tüzüğü ile kapılarını eşdeğer tüm eğitim kurumlarına ve aynı amaçların 
gerçekleşmesine destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara açan Tevdak'ın, gelecek dönemde temel 
misyonunu geliştirerek gerçekleştireceğine içtenlikle inanıyoruz. 
 
Saygılarımızla, 
 
YÖNETİM KURULU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEVDAK LİSELERİ EĞİTİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
 
 
 
 
 
Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 
 
Derneğin adı "TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği"dir. TEVDAK, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi 
sözcüklerinden türetilmiştir. Merkezi İstanbul İli'dir. 
 
Madde 2. DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI-ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ 
 
Derneğin Amacı ve Faaliyeti: 
- TEVDAK’ın kuruluşunda yer alan ve daha sonra TEVDAK bünyesine kabul edilecek Milli Eğitim 

Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu’na bağlı resmi eğitim kurumlarının geçmişlerinde olduğu gibi 
gelecekte de üstün nitelikli çağdaş eğitimi gerçekleştirebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak ve bu 
okullara her türlü desteği sağlamak, bu okulların çalışmalarına ve hizmetlerine katkıda bulunmaktır. 

 
Çalışma Konu ve Biçimleri: 
- TEVDAK’ın Kurucu Vakıfları ve bunların okulları ile daha sonra bünyesine kabul edilecek Milli Eğitim 

Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu’na bağlı resmi okulların Eğitim Vakıfları ve okulları arasında işbirliği, 
dayanışma ve eşgüdümü sağlamak, bunlar arasında çalışma platformları ve üst konsey düzeyinde 
birliktelikler oluşturmak, eğitimin geliştirilmesi ve çağdaşlaşmasına, özellikle yabancı dil öğretimine 
katkıda bulunacak ortak projeler üretilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak. 

 
- TEVDAK’ın Kurucu Vakıfları ve bunların okulları ile daha sonra bünyesine kabul edeceği Eğitim Vakıfları ve 

bunların okullarının veli ve mezunlarınca oluşturulan Dernekler ve Okul Aile Birlikleri ile eğitime hizmet 
amacıyla faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimin geliştirilmesi ve çağdaşlaşmasına katkıda   
bulunacak proje ve çalışmalarında işbirliği ve  dayanışma içinde olmak, her türlü destekde bulunmak ve 
onlarla ortak platformlar oluşturmak. 

 
- Milli Eğitime hizmet etmek amacıyla kurulmuş ve tüzel kişilikleri ile üyelik başvurusunda bulunarak 

üyelikleri kabul edilmiş olan Okul Dernekleri, Okul Mezunlar Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Okul 
Aile Birliklerinin, Milli Eğitimin geliştirilmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunacak projeler üretmeleri 
ve uygulamaları, eşgüdümlü işbirliği ve dayanışmaları için gerekli desteği ve platformu oluşturmak, 

 
- İlk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri kurmak, kurulmuş tesisleri devralmak, bunları işletmek, 

bunlarda tadilat ve ilave ve tamirler yapmak. 
 
- Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Milli Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

Türkiye’de çağdaş ve ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk Toplumuna yararlı yurttaşlar 
yetiştirilmesine katkıda bulunmak. 

 
- Eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden ihtiyacı olanlara burs, yurt, ayni ve nakdi yardım ve benzeri 

sair eğitim destekleri ve olanakları sağlamak, gerekli araç ve gereç temin ederek bunları uygun fiyatlarla 
öğrencilerin yararlanmasına sunmak. 

 
- Üyelerinin mensubu bulunduğu eğitim kuruluşlarının eğitim ve öğretim metod geliştirme vb. sorunlarını 

tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş ve diğer meslek kuruluşları 
nezdinde girişimlerde bulunmak. 

 
- Eğitime yönelik istatistiksel bilgileri ve verileri temin ederek, değerlendirme sonuçlarını üyelerine ve 

kamuoyuna  duyurmak. 
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- Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleyebilir; dergi, bülten, broşür ve kitap çıkarabilir. 

Sergi ve fuarlar düzenleyebilir; yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılabilir. 
 
- Amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, iktisadi işletmeler kurabilir. 
 
- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel düzeyde eğitim alanında 

faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen eğitim kuruluşları ile bir araya gelip bir federasyon 
kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir. 

 
- Gerek görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya 

dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim 
Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine 
yazılı olarak bildirilir. 

 
- Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, 

sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının 
kararı ile platform oluşturabilir. Platform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları 
doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez. 

 
- Dernek, amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Genel Kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir. 
 
- Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde     bulunabilir,   yurtdışında  

temsilcilik  veya     şube açabilir,    dernek  veya üst kuruluş     kurabilir veya kurulmuş  dernek veya üst    
kuruluşlara katılabilir. 

 
- Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve 

bağış alır ve verir. 
 
- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli taşınır, taşınmaz mal alır, kiralar ve satabilir, 

taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı 
yaptırabilir. 

 
- Vasiyet yolu ile Derneğe geçecek taşınabilir ve taşınmaz malları kabul eder. 
 
- Eğitim sorunlarının giderilmesine yönelik gerektiğinde ulusal veya uluslararası organizasyonlar yapar. 
 
- Üyelerinin istirahati ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla lokal açabilir, işletebilir, işletmeciye 

verebilir. 
 
- Dernek, amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir. 
 
- Üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri, Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilköğretim kurum ve 

kuruluşlarıyla her türlü işbirliği yapar. 
 
- Aynı amaç doğrultusunda çalışan yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunur, ortak 

projeler geliştirme ve uygulama çalışmaları yapar. 
 
- Dernek, içinde oluşturulacak komiteler ve/veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, geliştirme, inceleme, 

etüdler ve projeler yaparak ve/veya yaptırarak sonuçlarını üyelerine ve kamuoyuna duyurur. 
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- Gençlerin eğitimine yönelik kütüphane ve bilgi bankası kurar, bunlardan üyelerinin ve eğitim kurumlarının 

yararlanmasını sağlar. 
 
- Amaç ve hizmet konularına bağlı olarak, üyelerinin görgü, bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik her 

türlü faaliyette bulunur; geziler düzenler, periyodik yayınlar yapar. 
 
- Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıf Okullarında verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik yasal 

düzenlemeler konusunda görüş ve öneri oluşturur, bu amaçla gerekli toplantı ve girişimleri örgütler, ilgili 
merciler nezdinde girişimlerde bulunur. 

 
- Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için yurtiçi, yurtdışındaki kişi, kurum ve 

kuruluşlardan maddi yardım alır. 
 
- Dernek, tüm bu hizmet ve çalışmalarını üyelerine ve mensup oldukları kuruluşlara karşı tarafsızca, genel 

ve eşit biçimde yürütür. Ortak yararlara aykırı faaliyette bulunamaz. 
 
- Eğitim kurumları ile bu kurumlarda eğitime destek veren sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlar, 

koordine eder. 
 
- Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin, çağdaş bilgi ve becerilerle yetiştirilebilmeleri 

amacı ile onların tüm eğitim evrelerine destek olur, ulusal ve uluslararası burs verebilir, ayni ve nakdi 
yardım edebilir, hizmet içi eğitimden yararlandırır. 

 
- Liselerin Avrupa Birliği ve benzeri uluslararası fonlardan yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapar. 
 
Madde 3. İPTAL 
 
 
Madde 4. 
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin kurucularının ad, soyad ve meslek veya sanatları, ikametgâhları ve 

tabiiyetleri aşağıdaki şekildedir: 
 
- Kurucu : Feyyaz Tokar, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Onur Başkanı 
- Kurucu : İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı 
- Kurucu : Cahit Kocaömer, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı 
- Kurucu ; Sait Kadir Gönenç, Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı 
- Kurucu : Ömer Koçak, Beyoğlu Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı 
- Kurucu: Teoman Yelkencioğlu, Nişantaşı Anadolu Lisesi High School Eğitim Vakfı Başkanı 
- Kurucu : Nevzat İyigün, Pertevniyal Eğitim Vakfı Başkanı 
 
Madde 5.  
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin merkezi İstanbul’dur. Yönetim Kurulu gerektiğinde İstanbul İli sınırları 

içerisinde adres değişikliği yapabilir. 
 
Madde 6. 
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin, Genel Kurul kararı ile şube veya şubeleri açılabilir. 
 

ÜYELİK 
 
Madde 7. Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki türlüdür. 
 
Madde 8.  
ASİL ÜYE:  
- Çağdaş, Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti idealine inanmış; Eğitim Kurumlarına destek veren sivil 

toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev alan veya eğitim kurumlarında fiilen çalışan, fiil ehliyetine 
sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kişiler derneğe üye olabilir. 
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- Bu bağlamda, Eğitim Vakıfları, Eğitim Dernekleri, okulların Mezunlar Dernekleri tüzel kişiliklerini 

koruyarak veya bu Vakıf ve Derneklerin temsilcileri ve üyeleri ile Okul Aile Birliği üyeleri ve Milli Eğitime 
destek veren diğer Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşlarının tüzel kişilikleri, temsilcileri ve üyeleri de 
TEVDAK’a üyelik başvurusunda bulunabilir ve üye olabilirler. 

 
- Milli Eğitime destek veren veya vermek isteyen kurumların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları 

halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya 
temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili kurumca yeniden belirlenerek 
Derneğe bildirilir. 

 
ÜYELİK İŞLEMLERİ 
- Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir: 
 
8.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul 
ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına 
sunarlar. 
 
8.2. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az 2 asil üyenin yazılı önerisi şarttır. 
 
8.3. Dernek Yönetim Kurulu, başvuruyu kayıt tarihi itibariyle hemen Sicil Kuruluna sevk eder. Sicil Kurulu, 
üyelik başvurusunda bulunan aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan ve kabul veya redde ilişkin 
gerekçeli tavsiye kararını 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirdikten sonra, Yönetim Kurulu başvuru 
tarihinden itibaren 30 gün içinde adayın başvurusu ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir. 
 
8.4. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Asil üyeliğe başvuranlardan yıllık 
aidatın gereken bölümü alınır. Bu aidatlar ödenmedikçe Dernek asil üyeliği kazanılamaz. 
 
8.5. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir makama 
itiraz edilemez. 
 
Madde 9. 
- Fahri üyelik, Derneğe üstün hizmetlerde bulunmuş veya fevkalade yararlılıklar göstermiş olan şahıslara, 

Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun üçte iki çoğunluğu ile alacağı karar üzerine tevcih olunur. 
 
- Fahri üyelerin oy hakkı olmadığı gibi aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur. 
 
Madde 10.  
- Dernek üyeliği aşağıda yazılı nedenlerle sona erer: 
 
a) Ölüm, 
b) İstifa, 
c) Aidat ödeme taahhüdünün yerine getirilmemesi, 
d) Çıkarma, 
e) Derneklere üye olma hakkının kaybedilmesi, 
 
 
Madde 11. Üyelikten Çıkma: 
- Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak 

ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. 
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Madde 12. Üyelikten Çıkarılma: 
- Bir yıllık birikmiş aidat ödeme borcunu yasa hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek yazılı bildirime 

rağmen üç ay içinde ödemeyen üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile kütükten silinir. 
 
- Şu kadar ki yapılacak iki yazılı bildirimde birikmiş aidat borcunun üç aylık süre içinde ödenmemesi 

halinde; üyelik kaydının silineceğinin belirtilmiş olması şarttır. 
 
- Tutum ve davranışları ile TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin veya idare ettiği müesseselerin şeref ve 

itibarını zedeleyen veya zarara uğramasına sebebiyet veren veyahut Derneğin amacına aykırı hareket 
eden veya amacını tehlikeye sokan, Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 
kararlarına aykırı davranan üyeler, Haysiyet Divanının önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile Dernekten 
çıkarılır. 

 
Madde 13.  
- Aidat borcu, Derneğin bütçe yılı başında tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde ödenir. 
 
- Derneğe yeni giren üye, o bütçe yılına ait bir yıllık aidatın tümünü ödemekle yükümlüdür. 
 
Madde 14.Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve Çıkarılmaya İtiraz: 
- Dernek Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi 

yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra, üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam 
sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir. Sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir. 

 
- Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek 

Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve 
karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin 
süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın  Genel   Kurulda   reddedilmesi halinde  Dernek Yönetim Kurulu, 
üyenin kaydını siler. 

 
Madde 15.  
- Dernekler Kanunu'na göre derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin üyelikleri sona erer. 
 

ORGANLAR 
Madde 16.  
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin organları şunlardır: 
 
a-) Genel Kurul, 
b-) Yönetim Kurulu, 
c-) Denetleme Kurulu, 
d-) Sicil Kurulu  
e-) Haysiyet Divanı, 
f-) Danışma Kurulu, 

 
GENEL KURUL 

 
Madde 17.   
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği'nin en yüksek mercii ve karar organı Genel Kuruldur. 
 
- Genel Kurul, aidat borcu bulunmayan üyelerden kuruludur. 
 
- Toplantı tarihinden önceki bütçe yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş aidat borcunu ödemiş bulunan 

üyelerin, Genel Kurula katılma hakkı yönünden aidat borcu bulunmadığı kabul edilir. 
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Madde 18.  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:  
- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
 
a- Dernek organlarının seçimi, 
b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
c- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası, Yönetim Kurulunca  

hazırlanan  bütçenin  görüşülüp  aynen  veya değiştirilerek kabulü, 
d- Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
e- Derneğin feshi, 
f- Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurulca  yapılması veya karara bağlanması  belirtilen diğer görevlerin 

ifası. 
g- Derneğin borçlanmasına karar vermek, 
h- Şubelerin açılmasına veya kapanmasına karar vermek, 
i- Federasyonlara katılmak veya ayrılmak konusunda karar vermek, üye olması durumunda federasyon 

delegesi seçmek, 
j- Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması, üye olması ya da 

bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak. 
 
Madde 19. 
- Genel Kurul; 
a- Genel Kurul toplantıları her yıl Şubat ayı içinde olağan olarak toplanır. Dernek organları seçimleri iki yılda 

bir yapılır. Seçimsiz Genel Kurullarda Derneğin faaliyetleri ile mali tablolar ve bütçe görüşmeleri yapılır. 
b- Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut Dernek üyelerinin en az beşte birinin 

yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 
 
- Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. 
 
- Denetleme Kurulunu; talebi veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim 

Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür. 
 
- Aksi takdirde Dernekler Kanunu’nun ilgili hükmü uygulanır. 

 
 

ÇAĞRI USULÜ 
 
Madde 20.  Toplantıya Çağrı: 
- Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı 
posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı 
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci 
toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

 
- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri 

bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere 
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. 
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. 

 
- Genel Kurul toplantısı, mücbir sebepler dışında bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
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TOPLANTI YETERSAYISI 
 
Madde 21.  
- Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. 

Toplantı yetersayısı ile ilgili özel hükümler saklıdır. 
 
- İlk toplantıda yetersayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 

iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı 
olamaz. 

 
 

TOPLANTI YERİ 
 
Madde 22.  
- Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 
 

 
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 

 
Madde 23. 
- Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 
 
- Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek 

toplantı yerine girerler. 
 
- 21.Maddede belirtilen yetersayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu 

Başkanı veya onun görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
 
- Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip ile oyların sayımı 

için üç kişilik Tasnif Heyeti seçilir. 
 
- Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. 
 
- Kâtipler toplantı tutanağı düzenler. Başkan ve Başkan vekili ile birlikte imza ederler. 
 
- Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 

 
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR 

 
Madde 24.  
- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 

üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. 
 

KARAR YETERSAYISI 
 
Madde 25.  
- Genel Kurulda kararlar toplantıya katılanların çoğunluk oyu ile alınır. Karar yetersayısı ile ilgili özel 

hükümler saklıdır. 
 
- Her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır ve üye oy hakkını toplantıya bizzat katılmak suretiyle kullanır. 
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YÖNETİM KURULU 
 
 
Madde 26. 
- Yönetim Kurulu, 7 (Yedi) asil ve 7 (Yedi) yedek üye olmak üzere Genel Kurulca, asil üyeleri arasından 

gizli oyla seçilir. 
 
- Yönetim Kurulu, seçilmesini takip eden hafta içinde kendi arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı, 

bir sekreter, bir muhasip, bir basın sözcüsü seçer. 
 
- Asil ve yedek üyelik süresi iki yıldır. 
 
- Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. 
 
Madde 27. 
-    Yönetim Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. 
 
- Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 
 
- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının 

üçte ikisinden aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya  Denetleme Kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 

 
- Çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Madde 28.  
- Yönetim Kurulu üyelerinin, toptan istifa etmesi veya karar alınması gereken konulara göre görüşme 

yetersayısının yasal süre içinde veya üst üste üç defa sağlanamaması hallerinde, Yönetim Kurulu Başkanı 
veya Denetleme Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür. 

 
Madde 29. 
- Yönetim Kurulunun görüşme yetersayısı en az dört üyedir. 
 
- Kararlar görüşmeye katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu 

tarafın oyu kabul edilir. 
 
- 8.madde hükmü saklıdır. 
 
Madde 30.  
- Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. 
 
- Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü kişilerin toplantıya katılmasına karar verebilir. 
 
- İkinci fıkra gereğince toplantıya katılanların oy hakkı yoktur. 
 
Madde 31.  
- İki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönemde Yönetim Kurulu toplantılarının yarısından bir 

fazlasına veya üst üste üç toplantıya Yönetim Kurulunca kabul edilecek bir özürü olmaksızın katılmayan 
üye istifa etmiş sayılır. 
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YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ 

 
Madde 32. 
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’ni temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. 
 
- Yönetim Kurulu, Derneğin işlerini idarede tam yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu, özellikle bağış ve 

bağışlarla ilgili her nevi yükümlülük ve şartları kabul etmeye, bu hususta gereken taahhütlerde 
bulunmaya, kiraya vermeye veya kiralamaya, borç almaya, her nevi ipotek tesis etmeye ve kaldırmaya, 
Genel Kurulca yetki verilmiş olması halinde Derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almaya veya mevcut 
taşınmaz malları satmaya yetkilidir. 

 
- Yönetim Kurulu, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. 
 
- Yönetim Kurulu, ayrıca bu tüzükte ve mevzuatta Yönetim Kuruluna ait olduğu bildirilen işleri yapar ve 

yetkileri kullanır. 
 
- Yönetim Kurulu, Dernek amacının memleket ihtiyacına en geniş ölçüde cevap verecek surette 

gerçekleşmesini, derneğin okul ve diğer müesseselerinin yaşayıp gelişmelerini sağlamak için Derneğin 
gelirlerinin çoğalmasına, taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının artmasına ve daha verimli bir hale 
gelmesine çalışmakla görevli ve yetkilidir. 

 
- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca verilecek kararları uygular. 
 
- Danışma Kurulu üyelerini Yönetim Kurulu seçer. 
 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
 
Madde 33. 
- Yönetim Kurulunu Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. 
 
- Yönetim Kurulu Başkanı, TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin tabii vekili ve Derneğin  icra amiridir. 
 
- Yönetim Kurulunun gündemini düzenlemek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim 

Kurulu kararlarını icra ettirmek yetkisi Yönetim Kurulu Başkanına aittir. 
 
- Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırmak yetkisine sahiptir. 
 
- Yönetim Kurulu Başkanı, mahkemelerde ve diğer mercilerde davacı, davalı veya sair sıfatlarla ve tam 

yetki ile Derneği bizzat veya tevkil edeceği vekiller marifetiyle temsil eder. 
 
- Taşınmaz mal alım satımı, kiraya verme ve kiralama, ipotek, borçlanma, sulh, ibra, davayı kabul ve 

davadan feragat işlemlerinde Yönetim Kurulunun kararı şarttır. 
 
- Yönetim Kurulu Başkanı, Derneğin bütün işlerini ve umumi idaresini teftiş ve murakabe hakkına sahiptir. 
 
- Yönetim Kurulu Başkanının yokluğu veya özrü halinde Yönetim Kurulu Başkanına ait yetki ve görevler 

başkan vekili tarafından kullanılır. 
 
- Yönetim Kurulu, belli bir iş veya husus için bir veya bir kaç kimseyi yetkili kılabilir. 
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DENETLEME KURULU 
 
Madde 34. 
- Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca açık veya gizli oyla ve iki yıl için 

seçilir. 
 
- Denetleme Kuruluna ölüm, istifa ve başka nedenler ile açılacak yere yedek üyelerden en fazla oy alanı 

getirilir. 
 
Madde 35.  
- Denetleme Kurulu, seçilişini takip eden hafta içinde toplanarak kendi arasından bir Başkan seçer. 
 
Madde 36. Denetleme Kurulunun Görevleri ve Derneğin İç Denetim Şekli: 
- Denetleme Kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla Derneğin hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini denetler; 

denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 
 
- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu, Dernek 

faaliyetleriyle ilgili olarak Denetleme Kurulunun isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye; Dernek hesap ve 
defterleri ile belgeleri, yazışmaları ve kararları göstermeye mecburdur. 

 
Derneğin İç Denetim Şekli 
- Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim 

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu 
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz. 

 
- 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. 

 
- Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından 

gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine 
getirilmesi zorunludur. 

 
- Denetleme Kurulu, Derneğin hesapları ve ilgili bütün defterlerini, makbuzları ve belgeleri incelemek, 

denetleme konusu hakkında görevlilerden bilgi isteyip almak hak ve yetkisine sahiptir. 
 

SİCİL KURULU 
Madde 37.  
Sicil Kurulunun Oluşumu, Görev Bölümü ve Toplantı Günleri: 
 
- Sicil Kurulu, 2005 yılı itibariyle TEVDAK'ı (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) oluşturan; Ankara 

Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi (High School), Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, 
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy 
Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi (High School), Pertevniyal Anadolu Lisesi, Vefa Anadolu Lisesi, 
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakıflarının başkan, başkan yardımcısı veya sekreterleri 
arasından Genel Kurulca seçilen 9 üyeden oluşur.  

 
- Sicil Kurulunda her vakıf bir temsilci bulundurabilir. 
 
- Bir Vakıf birden fazla sicil kurul adayı ile seçime katılamaz. 
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- Sicil Kurulu gerektiğinde en az 5 üye ile toplanır. 
  
- Sicil Kurulu kararları en az 5 üye ile alınabilir. 
 
- Sicil Kurulunun kararları gerekçeli olur ve Yönetim Kurulunca alınacak kesin  karara esas teşkil eder. 

Üyelik başvurusunda bulunanın üyeliğe kabulünün uygun olduğu veya uygun olmadığına ilişkin yazılı 
görüşünü Yönetim Kuruluna iletir. 

 
Sicil Kurulunun Görev ve Yetkileri: 
 
- Sicil Kurulu, üyelik sicil defteri tutar. 
 
- Sicil Kurulu, bir yazışma klasörü tutar. 
 
- Sicil Kurulu, üyelik başvuruları ile ilgili en geç 15 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddine ilişkin 

yazılı kararını verir ve Yönetim Kuruluna iletir. 
 
- Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenler veya düzeltir. 
 
- Yönetim Kurulunca verilecek disiplin cezalarını üyelerin siciline işler. 
 
- Üyelik başvuruları ile ilgili bütün belgeleri Yönetim Kurulunun incelemesine açık tutar. 
 
Sicil Kurulu Kararları:- 
- Üyelik başvurusunda bulunanların dosyası Yönetim Kurulundan Sicil Kuruluna geldiğinde, Sicil Kurulu 

aday hakkında bir şikayet bulunup bulunmadığını, adayın üyelik koşullarının uygun olup olmadığını, 
üyeliğe alınmasında bir sakınca bulunup bulunmadığını 15 gün içerisinde inceler ve gerekirse aday ile 
doğrudan görüşme yapabilir. 

 
- Sicil Kurulu kararları kesin kararlar olmayıp, üyeliğe kabul veya red kararları konusunda kesin kararı 

Yönetim Kurulu verir. 
 
- Derneğe üye olmak isteyenler hakkında Sicil Kurulunun kararını müteakip Yönetim Kurulu kararı karar 

defterine  kabul veya red şeklinde geçirilir. Başvuru sahibine red kararı bildirilmez. Başvurusu 
reddedilenlerin Dernekle veya Dernek mekânları ile ilişiği kesilir. 

 
 

HAYSİYET DİVANI 
 
Madde 38. 
- Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla ve iki yıl için beş asil üç yedek üyeden  oluşan haysiyet divanı 

seçilir. 
 
- Haysiyet Divanı, seçilişini takip eden hafta içinde toplanarak içinden bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. 
 
- Haysiyet Divanı, en az üç kişi ile toplanır. 
 
- Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. 
 
- Haysiyet Divanı, ilgililerin yazılı ve gerektiği takdirde sözlü savunmalarını alır. Haysiyet Divanınca yapılan 

çağrıya uymayan veya cevap vermeyen ilgili savunma yapmaktan kaçınmış sayılır. 
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DANIŞMA KURULU 
 
Madde 39. 
- Danışma Kurulu, Eğitim camiasında ve toplumda saygın yeri olan, görüşleri ve kişiliği ile topluma örnek 

ve önder olmuş dernek üyeleri veya üye olmayan kişilerden iki yıllık süre için dernek Yönetim Kurulunca 
seçilmiş 9 kişiden oluşur. Danışma Kurulu, gerek gördüğü zamanlarda toplanır. 

 
- İlk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar yetersayısı 

Danışma Kurulu üye tam sayısının üçte ikisidir. 
 
- Danışma Kurulu, Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya 

çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. 
 
- Danışma Kurulunun görüşleri tavsiye niteliğindedir. 
 
Madde 40.  
- Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
 
a) Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar 

hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak, 
b) Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek. 
 

 
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI- GELİR VE GİDERLERDE USUL VE DERNEĞİN BORÇLANMA 

USULLERİ- AİDATLARIN BELİRLENME ŞEKLİ 
 
Madde 41. 
- Derneğin gelir kaynakları; 
a-) Yıllık üye aidatı 100 YTL.den az olmamak üzere her sene Genel Kurulca belirlenir. 
b-) Dernek malvarlığından elde edilen gelirler, 
c-) Bağış ve yardımlar, 
d-) Dernekler Kanunu’nda belirtilen diğer gelir kaynaklarıdır. 
e-) Yardım toplama faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 
f-) Dernek faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 
 
- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin 

bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi 
belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerini saklama süresi beş yıldır. 

 
- Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. 
 
- Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi 

düzenlenir. 
 
- Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerini saklama süresi 5 yıldır. 
 
41.1. Derneğin Borçlanma Usulleri: 
- Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme 

koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna 
yetki vermesi gereklidir. 
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Madde 42. 
- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği, dernek amacının memleket ihtiyacına en geniş ölçüde cevap verecek bir 

surette gerçekleşip devam edebilmesi, kuracağı veya sahip olacağı müesseselerinin yaşayıp gelişmeleri 
için gerekli geliri elde edebilmek zarureti ile Dernekler Kanunu hükümleri çerçevesinde, taşınmaz malları 
iktisap ve bunlar üzerinde tasarruf eder. 

 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

 
Madde 43. 
- Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için 

üyelerin 2/3’ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak 
toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulunun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün 
değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır. 

 
 

FESİH ve TASFİYE 
 
Madde 44. 
- Derneğin feshi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan 

yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmak üzere her zaman mümkündür. 
 
- Derneğin feshine Genel Kurul karar verir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya, Derneğe kayıtlı ve Genel 

Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3’ünün hazır bulunması şarttır. 
İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz, ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için 
toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyu gereklidir. 

 
a) Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması: 
Genel Kurul kararı ile feshedilen veya Derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edildiği taktirde; para, mal ve 
haklarının tasfiyesi, aşağıda gösterilen esaslara göre yapılır. 
 
- Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. 

Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği 
tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “tasfiye halinde Tevdak 
Liseleri Eğitim Derneği” ibaresi kullanılır. 

 
- Tasfiye kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı 

belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve 
yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin 
alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. 

 
Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve 
borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir. 
 
- Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu 

tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine 
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

 
- Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince 

haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 
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- Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. 

Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
 
b) Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması: 
Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından 
bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış veya son Yönetim Kuruluna yapılan tebligata rağmen 
tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin bütün para, mal ve 
hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip 
derneğe devredilir. Bu durumda Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen 
esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir. 
 
 
Madde 45. 
- Derneğin feshinde taşınır ve taşınmaz bütün malları ve hakları, Genel Kurulun karar vereceği kurum ve 

kuruluşlara bırakılır. 
 

ŞUBELER 
 
Madde 46. 
- Dernek, Genel Kurul kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve şube açabilir. 
 
- Genel Kurulun şube açılmasına karar vermesi halinde Yönetim Kuruluna yetki verir. Yönetim Kurulu bu 

yetkiye dayanarak şube açılmasına karar verilen yerde, en az üç kişilik kurucular kurulunu yazılı olarak 
şube açılması için görevlendirir. 

 
- Bu yazıda kurucuların kimlik bilgileri ile şube merkezinin adresinin, Merkez Genel Kurul ve Yönetim Kurulu 

kararının bildirilmesi ve yazıya Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.  
 
- Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. 
 
- Şubenin tescilinden sonra altı ay içinde Genel Kurulun toplanması zorunludur. 
 
- Şubeler gerektiğinde Merkez Genel Kurulu tarafından feshedilebilir. 
 
Madde 46.1. Hukuksal Durum 
Yasalar ve Dernek ana tüzüğü hükümleri gereğince Derneğe bağlı, tüzel kişiliği olmayan hak ve varlıkları 
dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında dernek amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda 
Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarla görevli, Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri tüzük 
hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından dolayı derneğin sorumlu 
olduğu, bağımsız konuta sahip derneğin iç organıdır. 
 
Madde 46.2. ŞUBENİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ: 
Şube organları ile görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir. 
 
1- Şube Genel Kurulu:  
- Şubeye kayıtlı asıl üyelerin katılması ile Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yapılır. Şube 

Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı usulleri, olağanüstü toplantı ve Şube Genel Kurulunun görev 
ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu ana tüzüğün ilgili 
maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır. 
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- Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Merkezle gerekli ve 

yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Merkez Genel Kurulu 
kararları ile bağdaşır kararlar alınması gereklidir. 

 
2- Şube Yönetim Kurulu: 
- Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun 

oluşum ve çalışma usulü, görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu 
ana tüzüğün ilgili maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır. 

 
3- Şube Denetim Kurulu: 
- Şube Genel Kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulunun oluşum ve 

çalışma usulü ile görev ve yetkileri şubeye ilişkin ve şube   kapsamında kalmak şartı ile ana tüzüğün  ilgili 
maddelerindeki hükümleri kıyasen uygulanır. 

 
4- Temsil: 
- Şubeler, Merkez Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile temsil edilirler. 
 
 

SON HÜKÜMLER 
 
Madde 47. 
- Dernek, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan ve 31.03.2005 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanan Yönetmelik’de ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu 
yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. 

 
- Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır. 
 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 
 
Geçici Madde 1 
 
- Yeni Yönetim Kurulu seçimi 2006 Şubat ayı içerisinde yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 


