
IV.BÖLÜM İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER 
 
MADDE 20 - DERNEK GELİRLERİ; 
Derneğin gelirleri aşağıda belirtilenlerden oluşur: 
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, 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. 
 
MADDE  21 - GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ; 
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  22 – DERNEK GİRİŞ VE ÜYELİK AİDATI; 
Dernek asil üyeleri, üyeliğe kabul edilmelerini takip eden otuz gün içerisinde Dernek Genel Kurulu tarafından tespit 
olunacak Dernek giriş aidatı ve aylık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdürler. Dernek giriş aidatı bir kez ödenir. 
Dernek üyeliği giriş aidatı ve ilk aylık aidatın ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.  
Üyeler, üyelikleri devam ettiği sürece, miktarı Yönetim Kurulunca tespit olunacak aylık üyelik aidatını her ayın ilk 
10 günü içerisinde ödemekle yükümlüdürler. 
 
MADDE  23 – AİDAT BORÇLARI; 

Dernek üyelik aidatının süresi içinde ödenmemesi durumunda, ilgili üyeye Genel Sekreter tarafından yazılı ikazda 
bulunulur. Söz konusu ikazın tebliğinden itibaren en geç 15 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  24 – DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ; 
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  25 – TEBLİGAT; 
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 26 - DERNEĞİN İÇ DENETİMİ; 
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği 
gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir; ancak bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmaz. 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim 
kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 
 
MADDE 27- DERNEK ŞUBELERİ; 
Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir. 
 
MADDE 28 - TÜZÜK DEĞIŞİKLİĞİ; 
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  
 Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan 
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci 



toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam 
sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 
oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  
 
MADDE 29 - DERNEĞİN  SONA ERMESİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ; 
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan 
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam 
sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı 
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.  

Tasfiye İşlemleri; 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca 

yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin 
kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "TASFİYE HALİNDE 

ASANSÖR ve YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ " 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 işlemeleri 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 genek 
kurulda alınan karar uyarınca belirlenen yere devredilir. Yönetim kuruluda, devredilecek yer belirlenmemişse 
derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

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. 

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. 

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. 
 
MADDE 30 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan 
Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 
 
GEÇİCI MADDE 1- İlk yönetim kuruluda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle 
ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri ve imzaları aşağıda belirtilmiştir.  
 
 
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; 
 
Adı ve Soyadı            Görev Unvanı                                                      İmzası           
 
YASEMİN BULUT         YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
 
EBRU İLERİ          YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
 
ÖZLEM EFİR               SAYMAN ÜYE 
 
GÖNÜL KAYA              ÜYE 
 
SERAP AYDIN             ÜYE 

Bu tüzük, 30 madde ve 1 geçici maddeden oluşmaktadır. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



KURUCU ÜYE İSİM-İMZA 
 
 

SIRA 
NO 

İSİM-SOYİSİM İMZA 

1-  BERRİN BAYRAKTAR  

2-  DEMET AKIN  

3-  DENİZ DEMİRKAPLAN  

4-  DİLEK DİLEK  

5-  DİLEK ÖĞÜŞLÜ  

6-  EBRU İLERİ  

7-  ELA KOCATEPE  

8-  FULYA ÜRGİNE  

9-  GÖNÜL KAYA  

10-  GÜLAY PALA BİNBOĞA  

11-  GÜLGÜN GÜLOL  

12-  MELTEM BÜGER  

13-  NERMİN BOYACIOĞLU  

14-  NESLİHAN CORUK  

15-  NESLİHAN TUNÇ  

16-  NURAY EYİGELE İŞLEYEN  

17-  NURCAN EKİZ  



18-  ÖZLEM ALTUNKAYA  

19-  ÖZLEM EFİR  

20-  ÖZLEM ZAYİM  

21-  SELDA BALOĞLU  

22-  SERAP AYDIN  

23-  SERAP DEMİR  

24-  SONGÜL AYDIN  

25-  ŞEHNAZ EKİNCİ  

26-  ŞÜKRAN DEMİR  

27-  TANSEL NAMLISES  

28-  YASEMİN BULUT  

 

 


