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Idare merkezi ilimizde olup, 5253 sayili Demekler Kanunu hukumlerine gore kurulu ye
faaliyette bulunan derneginizin son genel kurul toplantisinda tuzugun bazi maddelerinde
degisiklik yapildigi ilgi sayili bildirim ekindeki toplanti tutanagindan anlasilmtstir.
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ORMANA KALKINDIRMA VE YARDIMLASMA DERNE6I TIDAW1
Dernegin Adi ve Merkezi
Madde 1- Dernegin
"Ormuna Ku!Iambi-mu ye Yarchnilapiza Dernegi;
Dernegin merkezi Istanbedur.
Dernegin Amaci ve calwna Konulari ile Faaliyet Alani
Madde 2-Dernek. tiyelerin Ye hemsehrilerin ekonomik, sosyal, kulturel kalkinmasim ve
dayamsmasim saglamak icin faaliyet ve vardimlarda bulunmak ye bu konuda calismalar
yapan kisi Ye kuruluslara destek vermek amacmdadir.

"IN

Dernekce Siirdfirtilecek calqma Konulart ye Bicitnieri
1-Faaliyetlerin etkinlestirilmesi ye gelistirilmesi icin arastirmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ye panel gibi egitim calismalan diizenlemek,
3-Amaem geryeklestirilmesi icin gerekli olan her ttirlti bilgi. beige, dokuman Ye
yaymlan temin etmek, doktimantasyon merkezi olusturmak, calismalarmi duyurrnak icin
amaclan dogrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yaymlar ile uyelerine dagnmak tizere calisma
ye bilgilendirme btiltenleri yikarmak,
4-Amacm gerceklestirilmesi icin saglikh bir caltsma ortammi saglamak. her ttirlti teknik
arac Ye gereci, demirbas ye kirtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler almmak sarhyla yardim toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt
icinden ye yurt disindan bagis kabul etmek,
6-Ttiztik amaclarmin gerceklestirilmesi icin ihtiyac duydugu gelirleri temin etmek
amaciyla iktisadi, ticari ye sanayi isletmeler kurmak Ye isletmek,
7-Uyelerinin yararlanmalan ye bos zamanlarmi deg'erlendirebilmeleri icin lokal
sosyal Ye ktiltarel tesisler kurmak ye bunlari tefris etmek,
8-Uyeleri arasmda beseri mtinasebetlerin gelistirilmesi ye deyam ettirihnesi icin
yemekli toplantilar, konser, halo, tiyatro, sergi, spor, gezi ye eglenceli etkinlikler vb.
dtizenlemek veya tiyelerinin bu tar etkinlikierden .yararlanmalarmi saglamak,
9-Dernek faaliyetleri icin ih.tiyac duyulan tasimr, tasmmaz mal satin almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ye tasinmazIar uzerinde ayni hak tesis etmek,
1.0-Amacm gerceklestirilmesi icin gerek gortilmesi durumunda yakif kurmak,
federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katilmak. Gerekli izin ahnarak demeklerin
izinle kurabileeegi tesisleri kurmak.
11-Uluslararasi faaliyette bulunmak, yurt disindaki dernek veya kuruluslara tiye olmak
Ye bu kuruluslarla proje bazinda ortak calismalar yapmak veya
12-Amaem gerceklestirilmesi icin gerek gorillmesi halinde, 5072 sayili Dernek Ye
Vakiflarm Kamu Kurum ye Kuruluslan ile Iliskilerine Dair Kanun hatimleri sakh kalmak
tizere, kamu kurum ye kuruluslart Ile gorey alanlarma given konularda ortak projeler
ytirtitmek,
13-Dernek tiyelerinin yiyecek, givecek gibi zaruri ihtivac maddelerini ye diger mal
hizmetlerle kisa vadeli kredi ihtiyaclarint karstlamak amactyla sandik kurmak.
14-Gerekli gorillen yerlerde dernek faaliyetlerini ythatmek amaciyla temsilcilik acmak.
15-Dernegin amaci ile ilgisi bulunan ye kanunlarla yasaklan.mayan alanlarda. diger
derneklerle veya vakrf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslanyla ortak bir amaci
gerceklestirmek icin platformlar olusturmak,
Dernegin Faaliyet Alam
Demek, sosyal ala da faaliyet gosterin

fyelik Kosullan, Uyelerin Hak ve YiikiimliiIiikleri
Madde 3- Nil ehliyetine sahip hulunan ve dernegin amac ve ilkelerini benhnseyerekv bit
dog.rultuda calls-may-1 kabul eden ye Meyzuaun on,(2-ordiial kosullanm ta*tyan,,her :gerce611vg
dernege uye olma hakkma sahiptir. Onursal iivelik icin bu kosul aram
Dernek Yonetim Kuruluna, yazth olarak .yapilacak uyelik basvurusu, ctOnek4obetirn,
kurulunca en cok otuz gun icinde
kabul veya istegin reddi *eklinde karatafbaglamf, i.
sonue basvuru sahibine bildirilir. Basyurusu kabul edilen uye, bu amacla tutulacak deftere
kaydedilir.
Dernegin asil Uyeleri, dernegin kuruculan ile milracaatlan tizerine yonetim kurulunca
uyelige kabul edilen kisilerdir.
DerneQe maddi ve manevi baktmdan onernli destek saMamus bulunanlar yonetim kurulu
karan ile onursal Uye olarak kabul edilebilir.

tryelik Haklan
1-Dernek thaliyetlerine ye yonetime kaulma,
2-Genel kurulda bir oy kullanma hakki yardir. 1D-ye ovunu *ahsen kullanmak zorundadin
Tiizel kisinin uye olmasi halinde, tuzel kisinin yonetim kurulu baskam veya temsille
gorevlendirecegi kisi oy kullamr. Bu kisinin baskanlik veya temsil gorevi sona erdiOnde.
ttizel kisi adma oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal uyelerin oy hakki yoktur.
eyelerin Yiikiimluliikleti
I -Odenti Verme Borcu: Oyelerin verecegi gins ve yilhk aidat borcunu odemek,
2-Dhler
eyelet-, dernek tuzugiine uymak ye dernec.te baghlik
gOstennekle yUkilmlUdUrler. Her aye dernegin amacma uygun dayranmak, ozellikle amacm
L)-ercekle*tirilmesini gucleutirici veya en2elleyiei davrantslardan kacmmakla
tIyeligin Sona Ermesi
Madde 4- Uyelik icin kanunda ye tUzilkte aramlan nitelikleri sonradan kaybedenlerin
dernek iiyeligi kendiliginden sona erer. Her uye yazth olarak bildirmek kaydtyla, dernekten
cikma hakkma sahiptirl. Uyenin istifa dilekcesi yonetim kuruluna ulastuat anda cakes islemleri
sonuclannus saythr. Uyelikten aynlma, tlyenin demege olan birikmi* borclanm sona
erdirmez.
tiyelikten cikardma
Madde 5-Dernek uveliginden etkanlmayi gerektiren halter.
1-Dernek ttizugb ne aykin davram*Earda bulunmak.
2-Verilen Orevlerden stirekli kaemmak.
3-Yazth ikazlara ragmen Uyelik aidatim Alt ay icinde odememek,
4-Dernek or2anlannea verilen kararlara uymamak.
5-Uye olma sartlarmt kaybetmis olmak.
Yukanda sayilan durumlardan birinin tespiti halinde yonetim kurulu karan ile uyelikten
cikanhr.
Dernekten okan veya etkanlanlar, uye kaytt defterinden silinir ye dernek malvarhamda
hak iddia edemez.
Dernek Organlari
Madde 6-Dernegin organlan asagida gosterilmi*tir.
1-Genel kurul.
2-Yonetim kurulu,
3-Denetim kurulu.

f

V

‘d

Genel Kurulunun Kurulus Sekli, Toplanma Zamani ye cagri ye Toplanti Isulu
Madde 7-Genel kurul. derneiT!,- in en yetkili karar orizani olup; dernege Laval' tivelerden
olusur.
Genel kurul;
I -Bu nizate belli edilen zamanda
2-Yonetim veya denetim kurulunun aerekli gordiigu hallerde veya dernek itvelertnden
beste birinin yazili istegi Uzerine otuz gun icinde olaganustUtoplamr.
Olagan genel kurul, 3 yilda bir, Mart ay' icerisinde. yonetim kurulunca bel rlenecek gun
yer ye saatte toplamr.
Genel kurul toplantiya yonetim kurulunca cagrthr.
Yonetim kurulu, genet kurulu toplantiya caiiirmazsa; Uyelerden birinin basvurusu
Uzerine sulh hakimi, lie Uyeyi genel kurulu toplantiya cagirmakla gOrevlendirir.

cart Usulii

em‘

YOnetim kurulu. dernek nizilatine Ore genel kurula katilma hakki bulunan Uyelerin
listesini duzenler. Genel kurula katilma hakki hulunan nyeler. en az onbes gun onceden,
saati, yen ve gundemi bir gazetede ilan edilmek veya yazila yada elektronik posta veya SMS
ile bildirilmek suretiyle toplantiya cagnhr. Bu cadnda, cogunluk saglanamamast sebebiyle
toplanu yapilamazsa, ikinci toplanumn hand gun. saat ye yerde yapilacagt da belirtilir. Ilk
toplanu ile ikinci toplann arasmdaki sure yedi Minden az, ahmis gUnden fazla olamaz.
Toplanu, cogunluk saglanamamasi sebebinin dismda baska bir nedenle geri birakthrsa,
bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle. ilk toplann icin yaptlan cart
usulane uygun olarak uyelere duyurulur. Ikinci toplanumn geri birakma tarihinden itibaren en
gee alts ay icinde yapilmast zorunludur. Cycler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen
esaslara gore yeniden cagrthr.
Genel kurul toplantisi bir defadan fazla tzeri birakilamaz.

Toplann Ursula
Genel kurul. kanlma hakki bulunan ilyelerin salt cogunlugunun. niztik degisikligi ve
dernegin feshi hallerinde ise Uete ikisinin kattlunryla toplamr; cogunlugun sau.lanamamast
sebebiyle toplantimn ertelenmesi durumunda ikinci toplanuda cogunluk aranmaz. Ancak, bu
toplantiya katilan live sayist, yonetim ve denetim kurullan uye tam sayismin iki katindan az
olamaz.
Genel kurula katilma hakki hulunan uyelerin listesi toplann yerinde hazir bulundurulur.
Toplann yerine girecek Oyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri. yonetim kurulu
Oveleri veya yonetim kurulunca gorevlendirilecek Orevliler tarafindan kontrol edilir. Cyder,
yonetim kurulunca dUzenlenen listedeki adlan karsisma iinza koyarak toplanu yerine
Toplanti yeter sayist saMannussa durum bir tutanakla tespit edilir ye toplanu yonetim
kurulu baskam veya gorevlendirecegi yonetim kurulu tiyelerinden bid tarafmdan aoltr.
Toplanti yeter say's' saczlanamamast halinde de yonetim kurulunca bir tutanak
Acihstan sonra, toplannyt yonetmek Lizere bin baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile
yazman secilerek divan heyeti olusturulur.
Dernek organlannin secimi icin yapilacak oylamalarda, oy kullanan ilyelerin divan
heyetine kimliklerini igistermelen ye hazirun listesindeki isimlennin karsdanm nnzalamalan
zorunludur.
Toplantnun yonetimi ye guyenliainin saglanmast divan baskamna aittir.
Genel kurulda, yalmzca ;2iindemde yet/ clan maddeler gorusuiiir. Ancak toplantida hazir
bulunan Uyelerin onda bid tar findan guru iilm si yaztlt olarak istenen konularm gUndeme
almmast zorunludur.

Genel kurulda her uyenin bir oy hakki vardir: uye oyunu sahsen kullanmak zoruudadir.
Onursal uveler gene] kurul toplantilanna katilabilir ancak oy kullanamazlar. Tazel'ici*thin eiye
olmasi halinde, ttizel kisinin yonetim kurulu baskam veya temsille gdreylendirec'egi
'
kullanir
Toplantida gorii*alen konular ye al man kararlar bir tutanaga yazilir ye divaK,ID
yazmanlar tarafindan birlikte imzalamr. Toplanti sonunda. tutanak ve diger belgeter,y6netiM,
kurulu baskanina tesinn edilir. Yonetim kurulu baskam bu belgelerin korunmasmdanye yent-:
secilen yonetim kuruluna yedi gCln ieinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ye Karar Alma tisul ve Sekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar almmamissa, yonetim ye denetim kurulu tiyelerin
seeimleri gizli oylama ile diger konulardaki kararlar ise acik olarak oylamr. Gizli oylar.
toplanti baskam tarafindan miihurlenmis kaibtlann veya oy pusulalartmn uyeler tarafindan
geregi yapildiktan sonra ici bos bir kaba animas] ile toplanan ve oy vermenin bitiminden
sonra acik doktimil yapilarak belirlenen oylardir.
Aeik oylamada, gene] kurul baskammn belirtecegi yontem uygulamr.
Genel kurul kararlari, toplantiya katilan ayelerin salt coc.lunluguyla alinir. Su kadar ki.
tuziik deijsikligi ye demei'r,in feshi kararlan, ancak toplanuya katilan ayelerin {Isle iki
cogunluguyla ahnabilir.
Toplantisiz veya cak risiz Ahnan Kararlar
Biittin ayelerin bir araya gelmeksizin yazili katilirmyla alman kararlar ile dernek
ilyelerinin tamanumn bu tuziikte yazili cagri usulune uymaksizin bir arava gelerek aldll:u
kararlar gecerlidir. Bu *ekilde karar ahnmasi olagan toplanti yerine aegmez.
Genel Kurulun Gorey ye Yetkileri
Madde 9-Asagida yazili hususlar genet kurulca gonistiltip karara baglanir.
I.-Demek organlartmn secilmesi.,
2-Dernek tuzidanan degi*tirihnesi,
3-Yonetim Ye denetim kurullan raparlarimn gonisalmesi ye .,,bnetim kurulunun ibrasi,
4-Yonetim kurulunca hazirlanan bacenin gorusulup aynen veya degistirilerek kabul
edilmesi,
5-Dernek icin gerekli ()Ian ta*mmaz madam satin almmasi veya mevcut tasmmaz
mallarm satilmasi hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi.
6-YOnetim kurulunca dernek calismalan ile ilgili olarak hazirlanacak yoneltmelikleri
inceleyip aynen veya degistirderek onaylanmasi,
7-Dernek yonetim ye denetim kurullarmm kamu gsorevlisi ohnayan baskan Ye ilyelerine
verilecek iicret ile her turla odenek. yolluk ye tazminatlar ile dernek hizmetleri icin
Orevlendirilecek uyelere verilecek gundelik ye yolluk miktarlarmin tespit edilmesi.
8-elyelerin giris odentisi ye aidatlarinin artm Imam veya eksiltilmesi.
9-Dernegin federasvona katilmasi ye aynlmasimn kararlastinimasi ve bu hususta
yonetim kuruluna yetki verilmesi,
0-Deme6n uluslar arasi faaliyette bulunmasi, yurt dismdaki dernek ye kuruluslara [lye
olarak katilmasi veya ayrdmasi,
I 1-Dernegin vakif kunnasi,
12-Dernegin fesih edilmesi.
13-Yonetim kurulunun diger onerilerinin incelenip karara haglanmasi.
14-Mevzuatta genel kurulca .yapilmast bel,irtilen diger gorevlerin yerine
Genel kurul, dernegin diger organlanni denetler ye onlari hakli sebeplerle her zaman
gorevden alabilir.

Gene) kurul, tiyelige kabul ye tiyelikten cikarma hakkmda son karan verir. Derneginfen
yetkili organs olarak dernegin diger bir orgamna verilmemis olan isleri gorier ye
kullamr.
Yonetim Kurulunun Tekili, Gorey ye Yetkileri
Madde 10- Yonetim kurulu, Demek Baskani ile genel kurulun sececegi'Ort*b,s0
olmak tizere toplam bes tiyeden olusur. Aym sayida yedek Liye de genel kurulda seCihrt
Yonetim kurulu, secimden sonraki ilk toplantismda bir kararla gorey boltimti yaparak
baskan yardimersi, sekreter, sayman ye tiyeleri belirler.
Yonetim kurulu, turn tiyelerin haber edilmesi saruyla her zaman toplantiya
eye tamsayismin yansmdan bir fazlasinin hazer bulunmasi ile toplanir. Kararlar, toplantiya
katilan tiye tarn sayisimn salt cogunlugu ile ahnin Oylann esitligi halinde Baskam n kullandigt
oy yontinde cogunluk saglanmis
Yonetim kurulu asil tiyeliginde istifa veva baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu
taktirde sirasma gore yedek uyelerin goreve cagnimasi meeburidir.
YOnetim Kurulu tiyelerinin mazeretsiz olarak tist iiste belirli tic toplantiya istirak
etmemesi durumunda istifa etmis sayilarak kurul
Yonetim Kurulu live say's' bosalmalar nedeniyle vedeklerin de getirilmesinden sonra
tiye tarn sayismin yansmdan asagi duserse; Genel Kurul, meveut Yonetim Kurulu tiyeleri
veya Denetleme Kurulu tarafindan bir ay icinde olagantistil toplantiya cagribr.
Yonetim Kurulunun Giirev ye Yetkileri
YOnetim kurulu asagidaki hususlan yerine getirir.
1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi tiyelerinden bir veva bid:Nina yetki
vermek.
2-Gelir ve gider hesaplanna iliskin islemleri yapmak ye gelecek doneme ait bilteevi
hazirlayarak gene! kurula sunmak,
3-Dernegin calismalan ile ilgili yoneunelikleri hazirlayarak genel kurul onayma sunmak
4-Genel kurulun verdigi yetki ile tasmmaz mal satin almak. dernege ait tasnur ve
tasmmaz mallan satmak, bina veva tesis insa ettirmek, kira sozlesmesi yapmak, dernek lehine
rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
5-Gerekli gortilen yerlerde temsilcilik acilmasim saglamak
6-Genel kurulda alman kararlan uyg,ulamak,
7-Her faaliyet yeti sonunda dernegin isletme hesabi tablosu veya bilanco ye gelir tablosu
ile yonetim kurulu calismalanni aciklayan raporunu dtizenlemek, toplandiginda genel kurula
sunmak,
8-Btiteenin uygulamnasim sag-lamak,
9-Dernege tiye almmasi veva tiyelikten cikanlma hususlarmda karar vermek.
O-Dernegin amacim izerceklestirmek icin her resit karar' almak ve uyg,ulamak,
1-Mevzuatin kendisine verdigi diger goreyleri yapmak ye yetkileri kullanmak.
Denetim Kurulunun Teskili, Gorey ye Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu. tic asil Ye tic yedek tiye olarak genel kurulca secilir.
Uyelerden en az bir kisinin mali konularda ihtisas sahibi olmasi gerekir. Denetim kurulu
uyeliginde istifa veya basica sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde sirasma gore yedek
uyelerin goreve cagrilmasi mecburidir.
Denetim Kurulunun Gorey ye Yetkileri
Denetim kurulu: dernegin. trizilgande gdsterilen amay ve amacm gergeklestirilmesi icin
surdurulecegi belirtilen calisma konulan
grultusunda faaliyet gosterip gostermedigini.
defter, hesap ye kayttlann mevzuata ye denk
uygu olarak tutulup tutulmadigim,
dernek ttiztigtinde tespit edilen es s Ye usullerc Gore ye bir
gegmeyen araliklarla denetler

ve denetim sonuclartm bir vapor halinde yonetim kuruluna Ye toplandiginda genet titula
sunar. Kurul bilgi Ye belgeleri Dernek merkezinde inceler.
Denetim kurulu: gerektiulnde genel kurulu toplantiya cagartr.
Dernegin Gelir Kaynaklan
Madde 12-Dernegin gelir kaynaklart asagida sayilansur.
1-Uye Aidati: Llyelerden giris odentisi olarak 50 YTL, avhk olarak to 2.5 YTL aidat
ahmr,
2-Gercek ye tazel kisilerin kendi istegi ile dernege yapttklan bag's Ye yardimlar.
3-Dernek tarafindan tertiplenen cay ye yemekli toplanti, gezi ye eglence, temsil, konser,
spor yansmast ve konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler.
4-Dernegin mal varhgm.dan elde edilen gelirler,
5-Yardun toplama hakkmdaki meyzuat hakamlerine uygun olarak toplanacak bagis Ye
yardimlar,
6-Dernegin, amacim gerceklestirmek icin ihtiyac duydugu geliri temin etmek amactyla
giristigi ticari faaliyetlerden elde edilen k.azanclar,
7-Diger gelirler.
Dernegin Defter Tutma Esas ye Usulleri ye Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esaslan;
Dernekte, isletme hesabi esasma gore defter tutulur. Aneak, ylllik brat uelirin 2008 viii
icin 500.000 YTL'yi asmasi durumunda takip eden hesap doneminden baslayarak bilanco
esasma gore defter tutulur.
Bilanco esasma geeihnesi durumunda, list rite iki hesap dOneminde yukanda belirtilen
haddin altina dasalarse, takip eden vildan itibaren isletme hesabi esasma
Yukanda belirtilen hadde Nigh kalmaksizm yonetim kurulu karan ile bilanco esasma
gore defter tutulabilir.
Dernegin ticari isletmesi acilmast durumunda, bu ticari isletme icin, aynca Vergi Usul
Kanunu halo mlerine gore defter tutulur.
Kapt Usulii
Dernegin defter ye kayitlari Dernekler YOnetme14:,iinde belirtilen usul ye esasa uygun
olarak tutulur.
Tutulacak Defierler
Dernekte, asagida yazth defterler tutulur.
a)Isletme hesabi esasmda tutulacak defterler ye uyulacak esaslar asagidaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yonetim kurulu kararlan tarih ye numara sirasiyla bu deftere yazthr ve
kararlarm alts toplantlya katilan tiyelerce imzalanir.
2-Uye Kayn Defteri: Dernege aye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege girls Ye
ctkis tarihieri bu deftere islenir. Uyelerin Odedikleri giris ve yillik aidat miktarlan bu deftere
islenebih r.
3-Evrak Kayit Defteri: Gelen ye giden evraklar. tarih ye sira numarasi ile bu deftere
kaydedilir. Gelen eyrakin asillan ye giden evrakin kopyalan dosyalanir. Elektronik posta
yoluyla gelen yeya giden evraklar cikftsi ahnmak suretiyle saklamr.
4-Demirbas Defteri: Dernege ait demirbaslarm edinme tarihi Ye sekli ile kullamldtklan
yeya yerildikleri yer1er ve kullamm sarelerini dolduranlarm kayman dasartihnesi bu deftere
islenir.
5-Isletme Hesabt Defteri: Derek alma., ahnan gelirler ye yapilan giderler acik ve
di zenli olarak bu deftere islenir.

•

6-Alindi Belgesi Kayit Defteri: Ahndi belgelerinin seri ye stra numaralan, bti
---.
alan ve iade edelerin
soyadi ye imzalan ile aldiklan ve iade ettikleri tarihler bit deffere
islenir.
b)Bilanco esasmda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ye 6 net alt bentlerinde kayith defterler bilanco esastWdeft.L'ir
tutulmasi durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Bilytik Defter ye Eny-anter Defteri: Bu defterlerin tutuhria
kaytt sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanligma verdigi yetkiye
istinaden yaynnlanan Muhasebe Sistemi Llygulama Genel Tebligleri esaslarma go- re yapahr.
• • •

Defterlerin Tasdiki
Demekte, tutulmast zorunlu olan defterler kullanmaya baslamadan Once 11 demekler
mtithirltigtine veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullamhnasma sayfalan bitene kadar
devam edilir ve defterlerin am tasdiki yapilmaz. Ancak, bilanco esasma gore tutulan defterler
ile form veya stirekli form yaprakh defterlerin, kullandacatb yildan once gelen son ayda, herytl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ye Bilanco Dfizeidenmesi
Isletme hesabl esasma gore kayft tutulmasi durumunda ytl sonlarmda (31 Arahk)
"Isletme
Tablosu" dtizenlenir. Bilanco esasma gore defter tutulmasi durumunda ise.
ytl sonlarmda (31 Arahk), Maliye Bakanliginca yaytmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliglerini esas alarak bilanco ye gelir tablosu duzenlenin
Dernegin Gelir ve Gider hiemleri
Madde I.4-Gelir ye gider Belgeleri;
Dernek gelirleri, "Alinch Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar araciligt
ile tahsili halinde banka tarafindan dtizenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler ahndi
belgesi yerine gecer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende sans fisi, serbest meslek makb- uzu gibi harcama
Belgeleri ile yapihr. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94'tincti maddesi kapsammda
bulunan Odemeleri icin Vergi Usul Kanunu Iniktimlerine dire gider pusulast, bu kapsamda da
bulunmayan odemeleri icin "Gider Makbuzu" duzenlenir.
Dernek tarafindan kisi, kurum veya kuruluslara yaptlacak bedelsiz mat ye hizmet
teslimleri "Ayni Yardim Teslim Belgesi" ile yapihr. Kisi. kurum veya kuruluslar tarafindan
dernege yapilacak bedelsiz mal ye hizmet teslimleri ise "Ayni Bagts Ahn.dt Belgesi" ile kabul
edilir.
Ahnth Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullamlacak "Almdi Belgeleri" yonetim kurulu karanyla,
matbaaya basurihr.
Alindt belgelerinin basunlmast ye kontrohl, matbaadan teslim almmasl. deftere
kaydedilmesi, eski ye yeni saymanlar arasmda devir teslimi ye alindi belgesi ile dernek adma
gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafindan bu alrndt belgelerinin kullammma ve toplamlan
gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Yonetrneliginin ilgili htiktimlerine gore
hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler. yetki sEiresi de belirtilmek suretiyle,
yonetim kurulu karan ile tespit edilir. Gelir ahsil edecek kisilerin aclk kimligi. imzast Ye
fotograflanni ihtiva eden "Yetki Belgesi " de nek tarafindan tie ntisha olarak duzenlenerek,
dernek yonetim kurulu baskanin.ea onaylann Yetki belgelerinin hirer sureti demekler

birimlerine verilir. Yetki belgesi. ile ilgili degisiklikler yonetim kurulu baskatunC40n12e§ giro
icerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adma gelir tahsil edecek kisiler, ancak adlarma duzenlenen yet.kilaelOretiZziAbTr
,
suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baslaya1444,..
fl
Yetki belgesinin kullammi, yenilenmesi, iadesi ve sair hustislardtk.s-fieifi le
Yonetmeliginin ilgili hukumlerine gore hareket
Gelir ve Gider Belgelerthin Saklama Sfiresi;
Defterler hang olmak Uzere, dernek tarafindan kullamlan ahndi belgeleri, harcama
belgeleri Ye diger belgeler ozel kanunlarda belirtilen sUreler sakh kalmak Uzere.
kaydedildikleri defterlerdeki sari ye tarih duzenine uygun olarak 5 yft sUreyle sakiamr.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-Dernegin. bir onceki vita ait faaliyetleri ile gelir ye Bider islemlerinin yil
sonu itibanyla sonuclanna iliskin "Dernek Beyannamesi" dernek yonetim kurulu tarafindan
doldurarak, her takvim ythrun ilk doll ayt icinde dernek baskam tarafindan mahallin mulki
idare amirligine
Bildirim YfikiimMugu
Madde 16-Mulki amirlige yapilacak bildirimler:
Genel Kurul Sonuc Bildirimi
Olagan veya olaganustii genel kurul toplantliartm izleyen otuz gun icinde, yonetim Ye
denetim kurullan ile diger organlara secilen ast1 ve yedek uyeleri iceren ''Genel Kurul Sonuc
Bildirimi" ye ekleri yOnetim kurulu baskam tarafindan mulki idare amirligine bildirilir:
Genel kurul sonue bildirimine;
1-Divan baskant, baskan yardnnctlan ve vazman tarafindan imzalannus genel kurul
toplanti tutanagi ornegi,
2-TUzUk degisikligi yamlnussa, tuzugiin degisen maddelerinin yeni ve eski sekli ile
dernek tuzugunun son seklinin her sayfast yonetim kurulunca inizalanmis ornegi.
eklenir.
Tastmnadarm Bildiriltnesi
Dernegin edindigi tasmmazIar tapuya tescilinden itibaren otuz gUn icinde "Tasmmaz
Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mUlki idare amirligine bildirilir.
Yurtdwndan Yardim Alma Bildirimi
Dernek tarafindan, yurtdismdan yardim almacak olmasi durumunda yardim ahmnadan
Once "Yurtdisindan Yardnn Alma Bildirimi" iki ntisha olarak doldurup mtilki idare amirligine
bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dismdan yardim ahnmast hususunda almmts ydnetim kurulu
karan ornegi, varsa bu konuda duzenlenen protokol, sozlesme ye benzeri belgeler ile yardimm
aktarildigi hesaba iliskin dekont, ekstre ye benzeri belgenin bir ornegi de eklenir.
Nakdi yarduniarm bankalar aractligayla ahnmast ye kullandmadan Once bildirim sartmm
yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ye Kuruluslart Ile Birlikte Yfirfitfilen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Dernegin gorev alantna Riskin konularda kamu kurum ye kuruluslan ile yunittftgil ortak
projelede ilgili olarak yapftan protokol ye projenin ornegi "Proje Bildirimi"ne eklenerek,
protokol tarihini izleyen bin ay icinde dernek merkezinin bulundugu yerin valiligine verilir.
Dekisiklikkrin Bildirilmesi
Dernegin yerlesim yerinde meydan
"Yeriesim Yen Degisiklik
Bildirimi"; genet k rul toplanftst disinda de -* organlannda meydana gelen degisiklikler

-Dernek Onzanlarmdaki

doldurulmak suretiyle,

gun icinde mtilki idare amirligine
•
Dernek ttiztigtinde yapdan degisiklikler de ttiztik degisikliginin yapiidQr•, en 1
toplanusnu izleyen otuz gun icinde, genet kurul sonuc bildirimi ekinde
bildirilir.

-

Dernegin Ic Denetimi
Madde 17-Demekte genet kurul, yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafmdan is
denetim yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslanna da denetim yaptniabifir. Genet
kurul, yonetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarmca denetim yapilmis olmasi.
denetim kurulunun ytiktimitilugtinti ortadan kaldirmaz.
Denetim kurulu tarafindan en gey yilda bir defy dernegin denetimi u-erceklestirilir. Genet
kurul veya yonetim kurulu, gerek izoriden hallerde denetim yapabdir veya bagimsiz denetim
kuruluslarma denetim yaptirabilir.
Dernegin Borclanma Usulleri
Madde 18-Dernek amacun gerceklestirmek ye faaliyetlerini yUrtitebilmek icin ihtiyac
duyulmasi halinde yonetim kurulu karan ile borclanma yapabilir. Bu borclanma kredili mal ve
hizmet alma konulannda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapllabilir. Ancak bu borclanma,
dernegin gelir kaynaktan ile karstlanamayacak miktarlarda ve dernegi odeme utichigiine
dustirecek nitelikte yapdamaz.
Tiiziigiin Ne Sekilde Degistirileeegi
Madde 1.9-Ttiztik degisikligi genet kurul karan ile yapdabilir.
Genet kurulda ttiztik degisikligi yamlabilmesi
kurula katilma hakki bulunan
tiyelerin 2/3 cogunlugu aramr. cogunlui-lun saglanamamasi sebebiyle toplanumn ertelenmesi
durumunda ikinci toplanuda coguntuk aranmaz. Ancak, bu toplantiya kantan uye sayisk
yonetim ye denetim kurullan Uye tarn sayismm iki katmdan az olamaz.
icin gerekli olan karar cogunlugu toplantiya kaulan ye oy kullanma
hakki bulunan tiyelerin oylarmm 2/3'ir.
chin Genet kurulda ttiztik degisikligi oylamasi acik
olarak yapthr.
Dernegin Feshi ve Mal Varliginin Tasfiye Sekli
Madde 20-Genet kurul. her zaman dernegin feshine karar verebilir.
Genet kurulda fesih konusunun gortistilebilmesi icin genel kurula katilma hakki bulunan
uyelerin 2/3 cogunlugu aramr. cogunlugun sa0anamamast sebebiyle toplanumn ertelenmesi
durumunda ikinci toplantida cogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya kaulan aye say's],
yonetim ve denetim kurullan aye tam sayIsmm iki katindan az olamaz.
Fesih karanmn alinabilmesi icin gerekli olan karar cogunlugu toplantiya kaulan ve oy
kullanma hakki bulunan uyelerin oylannm 2/3Vdtir. Genet kurulda fesih karan oylamast
aok olarak yapthr.

Tasfiye isleirderi
Genel kurulca fesih karan verildiginde, dernegin para, mal ye haklarmin tasfiyesi son
yOnetim kurulu Uyelerinden olusan tasfiye kurultmca yapthr. Bu islemlere, feshe ifiskin genet
kurul karannm alindigt veya kendiliginden sona erne halinin kesinlesti6 tarihten itibaren
baslamr. Tasfiye stiresi icinde batUn istemlerde dernek admda "Tasfiye Halinde Ormana
Kalkindirma ye Yardtmlasma Demati" ibaresi kullanthr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun
ak dernegin para, mat ye hakiarinin tasfiyesi
islemlerini bastan sonuna kadar tamandama a gOrevli ye yetkilidir. Bu kurul, once dernegin
hesaplarini inceler. inceleme esnasinda der egg ait defterler, alnkh belgeleri, harcama
beigeleri, ta u ye by nka :kaya an ile dirge_ 1 belgelerinin tespiti vapilarak yarhk Ye

yukumliilukleri bir tutanaga baglainr. Tasfiye i*lemeleri sirasinda dernegin -alacakhlarina
cagrida bulunulur ye yarsa mallan paraya ceyrilerek alacaklilara odenir. Demegk.alacallit,
olmasi durumunda alacakiar tahsil edilir. Alacaklann tahsil edilmesi.„
rut
odenmesinden sonra kalan tum para., mal ve haklan, gene! kurulda befirlenen .Pere
Tasfiyeye iliskin dim islemler tasfiye tutan4mda &isterilir ye tasfiye i*tentielf, tuu
idare amirliklerince hakli bir nedene dayamlarak verilen ek sureler haric 'tiCay icin
tamamlamr.
DerneQin para, mal ve hakiannm tasfiye ye intikal islemlerinin tamamlanmasim
muteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gun icinde bir yazi ile dernek merkezinin
bulundugu yerin mulki idare amirli6ne bildirilmesi ye bu yaziya tasfiye tutanagnmn da
eklenmesi zorunludur.
Demegin defier ve belgelerini tasfiye kurulu stfintyla son yonetim kurulu uyeleri
saklamakla gorevlidir. Bu gOrev, bir yonetim kurulu uyesine de yerilebilir. Bu defter ye
belgelerin saklanma stiresi be yildir.
Hiikiim Eksikligi
Madde 21-Bu tuzukte belirtilmemi* hususlarda Dernekler Kanunu, Turk Medeni
Kanunu Ye bu Kanunlara atfen cikartdmis olan Dernekler Yonetmeligi Ye ilgili diger
mevzuatin dernekler hakkmdaki hakilmleri uygulamr.
Madde 1- Bu
Dernekler Kanunu, Turk Medeni Kanunu ye bu kanunlara
atfen ytkartdmi* olan Dernekler Yonetmeligine uygun olarak yeniden dtizentenmistir.
09.03.2008 tarihindeki Olagan Gene! Kurul toplantisinda gorusillerek kabul ediimis olup
bundan onceki ttiztik yartirlaten
Gerici Madde 2- Dernegi temsil edecek ye demekle ilgili is ye islemieri vuriitecek olan
mevcut yonetim kurulu uyeleri asagicla belirtilmistir.

Meveut Yonetim Kurulu Uyelerinin;
Adi ye Sovadt
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