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TBD Tüzüğü değişti
4 Ekim’de olağanüstü toplanan TBD, Tüzüğü’nün 7 maddesini değiştirdi. 
Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez 
organları ve dernek gelirleri gibi konular ele alındı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Kurulu, 5 Ekim 2013’te Ankara Balgat’taki dernek merkezinde 
olağanüstü toplanarak; dernek tüzüğünün 11, 13, 12, 22, 46, 54 ve 58’inci maddelerini değiştirdi.  
 Açılış, yoklama ve saygı duruşunun ardından, Divan Kurulu ve sekretaryasının seçimi yapıldı. Daha sonra Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin görüşülmesi, değişiklik 

tekliflerinin değerlendirilmesi ve oylamaya geçildi. Değişiklikle üyelikten çıkartılma, şubeler arasında üyelik nakli, merkez organları ve dernek gelirleri gibi konular ele alındı. 
TBD Başkanı Turhan Menteş, dernek tüzüğü önemli olduğu için yapılan olağan genel kurulla tüzüğün değiştirilmesine karar verildiğini söyledi.
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Değiştirilen maddelerin eski ve yeni durumları şöyle: 

Madde 11: Eski 
Üyelikten Çıkartılma:
 Madde 11: Üyelerden;
 a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,
 b) Derneğin İnternet sitesinde yayınlanan Bilişimciler Onur Yönergesi’ne aykırı 
davranışlarda bulunanlar,
 c) Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara karşın yapmaktan 
kaçınanlar,
 d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
 e) Üye olma koşullarını kaybetmiş olanlar,
 Merkez Onur Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.
 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 Kurul’da çıkarma kararına karşı başvuruda 
bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.
 Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

Madde 11: Yeni 
Üyelikten Çıkartılma : 
 Madde 11: Üyelerden;
 a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,
 b) Derneğin İnternet sitesinde yayınlanan Bilişimciler Onur Yönergesi’ne aykırı 
davranışlarda bulunanlar,
 c) Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara karşın yapmaktan 
kaçınanlar,
 d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
 e) Üye olma koşullarını kaybetmiş olanlar,
 Merkez Onur Kurulu’nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.
 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 Kurulu’na 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 
Kurulu’na itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Merkez Genel Kurulu’nda 
çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.
 Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.
Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün 
içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’na 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 

Kurulu’na itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Merkez Genel Kurulu’nda 
çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Merkez Genel Kurul kararı kesindir.
 Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

Madde 13: Eski 
Çıkarılmaya itiraz: 
 Madde 13: Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz 
(30) gün içerisinde Merkez Yönetim Kurulu’na 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 
Kurulu’na itiraz hakkı saklıdır.

Madde 13: Yeni 
Şubeler arasında üyelik nakli:
 Madde 13. 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 Kurulu’na 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 Kurulu’na 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. (kaldırıldı)
 Üyenin şubeler arası nakil işlemi gerçekleştiğinde, üye sicil numarası şube kodu dışında 
değişmez.

Madde 15: Eski 
Merkez Organları 
 Merkez Genel Kurulu: 
 Madde 15: 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.
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Madde 15: Yeni 
Merkez Organları
 Merkez Genel Kurulu:
 Madde 15: 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: Eski 
Dernek Organlarının Seçimi: 
 Madde 22: Merkez ve Şube Organları ve Delegeler için yapılacak seçimlerde aşağıdaki 
hükümler uygulanır;
 a) Adayların tanıtılması hakkı:
 Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar 
başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin 
yapılacağı Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa 
tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez ve Şube İnternet sayfalarında duyurulur. 
Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.
 Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel 
değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu’nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve 
elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.
 b) Merkez Genel Kurulu’nda adaylık:
 Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı olmasa bile aday 
olabilir. Merkez Genel Kurulu’nda oy hakkı olmadan aday olan üye Genel Kurula katılarak 
konuşma yapabilir, ancak oy kullanamaz
c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:
 Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt 
çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.
 i. Blok Liste:
 Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları 
için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken 
yedek üye sayısı kadar aday yer alır.
 Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Genel Kurul 
Başkanlığı’nca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul 
salonunda görünür bir yere asılır. Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlığı’nca 
mühürlenerek veya Genel Kurul Başkanlığı’nın alacağı ve üyelere açıklayacağı hologram veya 
benzeri başka bir yöntem kullanılarak oy pusulası haline dönüştürülür.
 Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından isimler yazılabilir. 
Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak 
toplanır ve böylece sıralama belirlenir.
 Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısından fazla isim 
yazılı pusulalar ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.

Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik 
varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla 
ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.
 ii. Çarşaf Liste:
 Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf 
(tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, 
Genel Kurul Başkanlığı’nca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe 
esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, Genel Kurul Başkanlığı’nca 
mühürlenerek veya benzeri bir yöntem uygulanarak oy pusulasına dönüştürülür. Oylama 
pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl 
üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek 
organın üye sayısının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusuları geçersizdir.
Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama 
yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye 
seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.
Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik 
varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla 
ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

Madde 22: Yeni 
Dernek Organlarının Seçimi: 
 Madde 22: Merkez ve Şube Organları ve Delegeler için yapılacak seçimlerde aşağıdaki 
hükümler uygulanır;
 a) Adayların tanıtılması hakkı:
 Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar 
başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin 
yapılacağı Merkez veya Şube Yönetim Kurulu’na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların 
kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler Merkez ve Şube İnternet sayfalarında 
duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.
 Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel 
değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu’nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve 
elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.
b) Merkez Genel Kurulunda adaylık:
 Derneğin bütün üyeleri Merkez Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı olmasa bile aday 
olabilir. Merkez Genel Kurulu’nda 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.
 c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:
 Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt 
çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.
 i. Blok Liste:
 Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin 
organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile 
seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.
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Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Genel Kurul 
Başkanlığı’nca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul 
salonunda görünür bir yere asılır. Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlığı’nca 
mühürlenerek veya Genel Kurul Başkanlığı’nın alacağı ve üyelere açıklayacağı hologram veya 
benzeri başka bir yöntem kullanılarak oy pusulası haline dönüştürülür.
 Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından isimler yazılabilir. 
Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak 
toplanır ve böylece sıralama belirlenir.
 Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısından fazla isim 
yazılı pusulalar ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.
 Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik 
varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla 
ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.
ii. Çarşaf Liste:
 Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf 
(tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, 
Genel Kurul Başkanlığı’nca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe 
esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, Genel Kurul Başkanlığı’nca 
mühürlenerek veya benzeri bir yöntem uygulanarak oy pusulasına dönüştürülür. Oylama 
pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl 
üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek 
organın üye sayısının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusuları geçersizdir.
 Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel 
sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler 
yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır. 

Madde 46: Eski 
Şube Organları
 Şube Genel Kurulu:
 Madde 46: Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu 
Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki (2) ay önce 
yapmak zorundadır.
 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.
 Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 
otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.
 Şube Genel Kurulu toplantılarını Tüzük hükümlerine ve Dernekler Yasasındaki Genel 
Kurul hükümlere uygun şekilde gerçekleştirilir.

Madde 46: Yeni 
Şube Organları
 Şube Genel Kurulu:
 Madde 46: Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu 
Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki (2) ay önce 
yapmak zorundadır.
 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.
 Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 
otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine ve Genel Merkeze bildirmek zorundadırlar.
 Şube Genel Kurulu toplantılarını Tüzük hükümlerine ve Dernekler Yasasındaki Genel 
Kurul hükümlere uygun şekilde gerçekleştirilir.

Madde 54: Eski 
Para Varlığının İşletilmesi:
 Madde 54:
 Dernek elde ettiği gelirleri işletir ve bu amaçla gerekirse özel fonlar (kıdem tazminatı 
fonu gibi) kurar.

Madde 54: Yeni 
Para Varlığının İşletilmesi:
 Madde 54:
 Dernek elde ettiği gelirleri işletir. Bu amaçla gerekirse özel fonlar kurar.  Derneğin 
kuruluş amaç ve görevleriyle çelişmemesi kaydıyla, tek başına ya da bir başka dernek, vakıf 
ya da tüzel kişiyle, amacına aykırı olmayan iktisadi teşebbüs, ticari şirket kurar, kurulmuş bir 
teşebbüs ya da şirkete ortak olabilir. 

Madde 58: Eski 
Gelirlerin Toplanması:
 Madde 58: 
 Dernek gelirlerinin toplanmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
 a)Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile 
toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen 
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 b) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler 
Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve boyutta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 c) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere 
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına 
gelir toplayacak kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan 
gelirlerin teslimine ilişkin konularda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre 
hareket edilir. 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, on beş 
(15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
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 e) Dernek adına gelir toplayacak kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir 
suretinin dernekler birimine verilmesinden sonra gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 f) Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve diğer konularda Dernekler 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 58: Yeni 
Gelirlerin Toplanması:
Madde 58:
 Dernek gelirlerinin toplanmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
 a) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile 
toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen 
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 b) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler 
Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve boyutta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 c) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere 
kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına 
gelir toplayacak kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan 
gelirlerin teslimine ilişkin konularda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket 
edilir.

Yetki belgelerinin birer sureti yerel mülki amirliklerdeki dernekler birimlerine verilir. Yetki 
belgesinde bir değişiklik olması halinde bu değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, on 
beş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi 
olmadan gelir tahsil edebilir.
 e) Dernek adına gelir toplayacak kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin 
bir suretinin dernekler birimine verilmesinden sonra gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 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 Kurulu’na bir hafta içinde teslim edilir. Gelir toplama yetkisi, 
Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
 f) Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve diğer konularda Dernekler 
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

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. 
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