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AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ
GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK AİDAT TAHAKKUK VE TAHSİL
YÖNETMELİĞİ
Amaç
Dernek kuruluşunda Tüzük ile saptanan ve müteakiben Genel Kurul Kararları ile saptanacak veya Genel
1)
Kurulun verdiği ve/veya tüzüğün verdiği yetki ile Yönetim Kurulu tarafından saptanacak Derneğe Giriş
Ödentisi ile Yıllık Aidatların tahakkuk ve tahsilinin bir düzen içinde yapılması bu yönetmeliğin
amacıdır.
Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat Tahakkuk Tarihi
Giriş Ödentisi derneğe üyelik müracatı tarihinde tahakkuk eder.
2)
Yıllık aidat;
3)
3.1) Derneğe üyelik müracaatı yapılan tarihte tahakkuk eder.
3.2) Önceki yıl Dernek üyesi olanlar için her yılın 1 Ocak tarihinde tahakkuk eder.
Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat Tahsilat Zamanı
Üye adayının derneğe müracaat tarihinde tahakkuk eden Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat, tahakkuk
4)
tarihinde defaten ve Dernek Banka mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Giriş ödentisi ve yıllık
aidatı ödenmemiş üye adayının müracaat dosyası işleme konulmaz.
Önceki yıllarda Dernek üyesi olanların yıllık aidatları, her yılın Ocak ayının son iş gününe kadar Dernek
5)
banka mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.
Derneğe Girişte Ödenen Yıllık Aidatın Dönemi
Derneğe girişte ödenen yıllık aidat, hangi ay içinde ödenirse ödensin, derneğe giriş yapılan yılın 1 Ocak
6)
tarihi ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönem için tahsil edilir. Derneğe giriş yapan üye müracaatı
sırasında bu kuralı peşinen kabul etmiştir.
Giriş Ödentilerinin Her Yıl İçin Yeniden Saptanması
Aralık ayında, izleyen yılda uygulanacak giriş ödentileri, en az önceki yılın yıllık aidatı kadar arttırılarak
7)
Yönetim Kurulu tarafından yeniden saptanır.
Gecikme Zammı
Zamanında ödenmeyen yıllık aidatlar için aylık % 1,5 oranında gecikme zammı tahakkuk ettirilir ve
8)
ödenmeyen yıllık aidat üzerine eklenir.
Gecikme zamları üzerine gecikme zammı yürütülmez ve tahakkuk ettirilmez.
9)
10) Gecikme zammı oranlarını Yönetim Kurulu günün şartlarına göre her zaman değiştirebilir.
İcra Takibi
11) Ödenmeyen yıllık aidatlar, tahakkuk etmiş gecikme zamları ile birlikte icra takibi ile tahsil edilir.
12) Halen üye olanlar için icra takibinin başlatılma tarihini Yönetim Kurulu saptar.
13) Dernekten ihraç edilen, dernekten istifa suretiyle ayrılan üyeler için icra takibi, dernekle ilişiklerinin
kesildiği tarihten itibaren 3 ay içinde başlatılır.
14) İcra dosyasının icra dairesine veriliş tarihinden itibaren tahsilata kadar geçen süre için aylık % 3
oranında faiz talebi icra dosyasına eklenir.
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Vefat Eden Üyelerin Borçları ve Varislerinin Durumu
15) Vefat eden üyelerin her ne nam altında olursa olsun bütün borçları silinir. Varislerinden herhangi bir
tahsilat talebi yapılmaz ve varislerinin ödeme istekleri yerine getirilmez.
16) Vefat eden üyenin Derneğe üye olan varislerine 1 yıl müddet ile her ne nam altında olursa olsun aidat
tahakkuk edilmez ve tahsil edilmez. Vefat eden üyenin varislerinin geçmiş dönem tahakkuk etmiş
aidatları bu hükmün dışındadır ve geçmiş dönem borçlarına gecikme zammı tahakkuku devam eder.
17) Vefat eden üyenin yerine Derneğe üye kaydedilen varisinden Derneğe giriş ödentisi alınmaz ve 1 yıl
müddet ile her ne nam altında olursa olsun aidat tahakkuku yapılmaz.
Yürürlük
18) Bu yönetmelik Tüzüğün 10 uncu maddesinin ve 26.04.2015 tarihli Genel Kurul tutanağının 8 inci
maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu’nun 04/09/2015 tarihli 18 sayılı kararı ile
onaylanarak 04/09/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Geçici Madde : 1)

Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi hükmü 2014 yılı için geçerli değildir. 2014 yılında tahsil
edilmiş aidatlar 2015 yıllık aidatıdır. 2014 yılı için yıllık aidat tahsil edilmez.

Geçici Madde : 2)

Yönetmeliğin 7 inci maddesi hükmü 2014 aralık ayında 2015 için yeni giriş ödentisi
saptanması yönünde uygulanmaz. Buna göre Genel Kurul aksine bir karar almadıkça
2014 yılının giriş ödentileri ile yıllık aidatları 2015 yılı içinde geçerlidir.

Geçici Madde : 3)

Derneğin kuruluşundan bu yana ödenmeyen giriş ödentileri için yönetmeliğin 8 inci ve
diğer maddeleri aynen geçerlidir. Derneğin kuruluşundan bu yana ödenmeyen giriş
ödentileri ve yıllık aidatların 31 Ekim 2015 tarihine kadar ödenmesi halinde herhangi bir
gecikme zammı tahakkuk ettirilmeyecektir. 31 Ekim 2015 tarihine kadar ödenmemiş
giriş ödentileri ve yıllık aidatlar için, üyenin Derneğe üye oluş tarihinden 31 Ekim 2015
tarihine kadar aylık % 1 oranında, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren ise 8 inci madde
hükümlerine göre saptanmış oranda gecikme zammı tahakkuk ettirilir.
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