
IV. BÖLÜM - İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER 
MADDE 24- Derneğin Gelirleri 
  
Derneğin gelir kaynakları şunlardır: 

  
a)  Giriş aidatı, üye aidatı, 
b)  Her türlü bağış, vasiyet  ve yardımlar 
c)  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
     yardımlar, 
d)  Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve 
konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler, 
e)  Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler ve 
f)   İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen 
     gelirler, 
g)  Basılı yayın, CD-ROM, radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler, 
h)  Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler. 
i)   Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler, 
j)   Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler. 
k)  Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler. 
  
Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirlerin en az üçte ikisi , derneğin amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin , üyelerinin 
dışında yerel ve ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye 
katkı sağlayacak kamuya yararlı faaliyetlere harcanır. 
  
MADDE 25- Gelir ve Giderlerde Usul ile Dernek Defterleri 
  
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. 
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini 
toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.  
  
Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın ön gördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur. 
  
MADDE 26- Dernek Giriş ve Üyelik Aidatı 
  
Dernek asil üyeleri, üyeliğe kabul edilmelerini takip eden otuz gün içerisinde Dernek Genel Kurulu tarafından tespit 
olunacak Dernek giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler. Dernek giriş aidatı bir kez ödenir. Dernek 
üyeliği giriş aidatı ve yıllık aidatın ödenmesinden sonra geçerli hale gelir. 
  
Üyeler, üyelikleri devam ettiği sürece, miktarı Yönetim Kurulunca tespit olunacak yıllık üyelik aidatını her yılın ilk 3 
ayı içerisinde ödemekle yükümlüdürler. 
  
Yıllık üyelik aidatları her iki yılda bir kez, en az önceki yıla ait TEFE/ÜFE ortalaması esas alınarak Yönetim Kurulu kararı 
ile arttırılır. Yönetim Kurulu, yıllık üyelik aidatlarının tahsilinde taksitlendirme yapma yetkisine sahiptir. 
  
MADDE 27 – Aidat Borçları 
  
Dernek üyelik aidatının süresi içinde ödenmemesi durumunda, ilgili üyeye Genel Sekreter tarafından yazılı ikazda 
bulunulur. Söz konusu ikazın tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde ödenmemiş aidat tutarının yazıda belirtilen 
banka hesabına ödenmesi zorunludur. Tebliğe rağmen süresi içinde borçlarını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı 
ile üyelikten çıkarılır. 
  
MADDE 28- Derneğin Borçlanma Usulleri 

  
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı 

ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da 

yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme 

güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
  
MADDE 29 - Tebligat 
  
Dernek üyelerinin Dernek’e bildirmiş oldukları son adresleri, kendilerine yapılacak her türlü bildirim bakımından yasal 
tebligat adresi olarak kabul edilir. Tebligat adresinde meydana gelen değişikliğin ilgili üye tarafından Dernek’e yazılı 



olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde, üyenin Dernekçe bilinen son adresine yapılan tebligat kendisine yapılmış 
ve geçerli addolunur. 
  
MADDE 30- Şube 
  
Derneğin şubesi yoktur. Şube açılması konusunda Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. 
  
MADDE 31- Derneğin Feshi ve Tasfiyesi 
  
Dernek Genel Kurulu her zaman, Dernek’in feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için Genel Kurul'a katılma 
hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 
  
Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmediği takdirde, Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine 
toplanacak üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, 
Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 
  
Genel Kurul’un fesih kararı alması halinde, Dernek’in para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden 
oluşan bir tasfiye kurulu tarafından yerine getirilir. Tasfiye işlemlerine, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya 
kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. 
  
Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra geriye kalan Dernek’in tüm para ve malları Genel Kurul 
tarafından tasfiye kararında tespit olunacak benzer amaçlı başka bir dernek veya vakfa devrolunur. 
  
MADDE 32- Hüküm Eksikliği 
  
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili 

diğer mevzuatın konuya ilişkin hükümleri uygulanır. 


