
KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2018-2019 

FAALİYET DÖNEMİ BÜTÇE YÖNETMELİGİ 

 

MADDE 1:  

Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği (Dernek) 2018 ve 2019 yılları faaliyet dönemleri bütçeleri ve 

bunlarla ilgili hesap ve işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. 

MADDE 2: 

Derneğin 2018 yılı faaliyet dönemi bütçesi gelir ve gider tablolarında gösterildiği üzere 540.000,00 

TL’dir (beş yüz kırk bin Türk Lirası). Arada olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaması durumunda 

işbu bütçe yönetmeliği, 2019 faaliyet döneminde de ekonomik koşullar dikkate alınarak Yönetim 

Kurulu tarafından revize edilmek kaydıyla uygulanacaktır. 

MADDE 3: 

Derneğe yapılacak ödemeler alındı belgesi ya da banka makbuzları ile tahsil edilir. Yönetim 

Kurulu’nun tespit edeceği belli miktarların üzerindeki rakamların tahsilinde Yönetim Kurulu kararı 

gereğince emre muharrer senetler aracılığı ile tahsilat yapılabilir. 

MADDE 4: 

Derneğin giderler çizelgesinin bölüm ve maddelerinde yer alan ödeneklerin harcamasında fatura, 

perakende satış belgesi, gider pusulası ve harcama belgesi göz önünde tutulur. Bu yönetmelikte 

belirtilen şekillerin dışında Dernek yetkililerinin izni olmadan harcama yapılamaz. 

MADDE 5: 

Dernek kasasında 2.000,00 TL’den (iki bin Tük Lirası) fazla nakit para tutulamaz ve bunu aşan 

miktarlar Derneğin banka hesaplarına yatırılır. 

MADDE 6:  

Yapılacak ödemelerle ilgili olarak, Derneğin güncel imza sirkülerinde yer alan miktarlara karşılık gelen 

yetkililerin onayları geçerlidir. 

MADDE 7: 

Bankalardaki hesaplardan para çekilmesi Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre 

düzenlenecek sirkülerle yapılır. 

MADDE 8: 

Yönetim Kurulu’nun 06.11.2017 tarihli kararı çerçevesinde, 2018 faaliyet döneminde üye olacaklar 

için, Derneğe giriş ödentisi 100,00 TL (yüz Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir. Mezun olduğu yıl üye 

olacak mezunlara giriş aidatında 50% indirim uygulanır ve bu kişilerden ilgili senenin aidatı alınmaz. 



Ayrıca, fakülte bazında okul birincilerinden, mezuniyet tarihlerinden itibaren bir yıl içinde üye 

olmaları halinde, giriş ücreti alınmaz. 

MADDE 9: 

Yönetim Kurulu’nun 06.11.2017 tarihli kararı çerçevesinde, 2018 faaliyet dönemi yıllık ödentisi 75,00 

TL’dir (yetmiş beş Türk Lirası). 2019 faaliyet dönemi yıllık ödentisi 75,00 TL’dir (yetmiş beş Türk Lirası). 

MADDE 10: 

Yönetim Kurulu, ekonomik koşullar ile başarı durumunu göz önünde tutarak, kadro çizelgelerinde 

aylık ve yıllık brüt ücretlerine zam yapabilir, ayrıca kullanılmayan kadrolar yerine yeni kadrolar 

koyabilir. Ancak yapılan zamlar ile eklenen kadroların yıllık tutarları, (gelir artanı) bölümündeki 

ödenekten karşılanır ve ödenek tutarını aşamaz. 

MADDE 11: 

Bütçelerin uygulanmasında bir bölümünün maddeleri arasında aktarma yetkisi, Sayman’ın önerisi 

üzerine Yönetim Kurulu Başkanı’na ait olup, bölümden bölüme aktarma, Yönetim Kurulu Başkanı’nın 

önerisi üzerine Dernek yararına ve gelir artırıcı niteliğine göre Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. 

MADDE 12: 

Aylık aidat, bağış ve işletme gelirleri “Makbuz Log” adlı dosyaya işlenir. Bu dosya, ödeme yapan kişi 

ismini, ödeme tarihini, miktarını ve kesilen makbuzun numarasını içerir. Genel Sekreter, bu dosyayı 

aylık olarak Sayman ve mali müşavir ile paylaşır.  

MADDE 13: 

Bu yönetmeliği uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

 

 


