
KIYMAZLAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

1. Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 20 Ekim 1996 tarihinde Hacı KIYMAZ`ın evinde 

kurulmuştur, 

2. Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği`nin merkezi Ankara`dır. 

3. Derneğimiz geniş çaplı bir dernektir. Üye olan bütün KIYMAZLAR bu haktan eşit şekilde 

yararlanacaktır, 

4. Üyelerin ve bakmakla mükellef oldukları kişilerin ölümü halinde ilgili üyeye 300$ verilmesi, Bu 

yardım nüfus kaydı olmak şartıyla ödenir, 

5. Üyelerin ihtiyaçlarını ucuza temin etmek, 

6. İmkanlar doğrultusunda Yüksek okulda öğrenimi süren üye çocuklarına karşılıksız burs 

vermek, 

a. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler, verilen burstan yararlanamazlar, 

b. Öğrenciye verilecek olan burs, her öğretim yılına ait bir defa da nakit olarak verilir. 

Açıköğretim Fakültesi ve 2 yıllıklar dahil değildir, 

c. Verilecek bursun miktarı yönetim kurulunca belirlenir, 

7. Gerektiğinde üye çocuklarına burslar temin etmek, 

8. Üye çocuklarının düğününde dernek adına 1 Adet çeyrek altın takılacak, 

9. Doğal afetlerden zarar gören üyelere yardım ve faizsiz olarak geri ödemeli kredi vermek. Bu 

miktar yönetim kurulu takdirindedir, 

10. Derneğimize maddi bakımdan destek için işletmeler açmak, 

11. 65 yaş üzerindeki üyemizin aktif üyelikten düşürülerek aidat alınmadan fahri üye olarak 

devam etmesi  ve üyelik haklarının aktif gibi devam etmesi, 

12. Maddi durumu iyi olmayan üyelerimizin derneğimizin fahri üyesi olması, diğer üyeler gibi 

bütün haklardan yararlanması,(yapılacak yardımı yönetim kurulunun belirlemesi) 

13. Hastanede yatmakta olan üyelerimize imkanlar doğrultusunda para yardımı yapmak,( Üye 

eşleri ve çocukları dahil) 

a. Sosyal güvencesi olmayan üyelerimize yardım yapmak, 

b. Yapılacak yardımı yönetim kurulu ölüm yardımını geçmeyecek şekilde yapar, 

14. Derneğimizin parasının başkan ve yönetimi tarafından iyi bir şekilde değerlendirilmesi, 

15. Her üye yönetim kuruluna ve denetleme kuruluna aday olma hakkına sahiptir, 

16. Derneğimizin mali imkanları oranında üyelerin ve ailelerinin dinlenmelerini temin etmek 

amacıyla uygun yerlerde dinlenme tesisleri ve huzurevi kurmak, 

17. Maddi durumu iyi olan üyelerimizin dilediğinde derneğimize maddi yardımda bulunabilmesi. 

Kıymaz olmayan kişilerde bağış yapabilir, 

18. Derneğimizden ayrılan üyeye hiçbir şekilde para ödenmeyecektir, 

19. Her ne şekilde olursa olsun üyelikten ayrılan üye yeniden bir defaya mahsus olmak üzere 

yeniden üye olabilir. Geçmiş aidatlarını ödemek kaydıyla(en fazla 3 taksitte, yönetim kararıyla 

üyeliği belirlenecek) 

20. Anne ve babasıyla kalan üye çocukları evlendikleri zaman evleri ayrı ise derneğimize yeni 

kayıt olabilirler,( yeni üye oldukları için geçmişe dönük para ödemezler) 

21. Üyelik hakları başkalarına devredilemez. Kişiler arasındaki her türlü sözleşme hükümsüzdür, 

22. İlimiz olan Kırıkkale`den bir hemşerimiz bir makama geldiği zaman yönetim kurulu uygun 

bulursa “hayırlı olsun demeye” gidilmesi, 



23. Köyümüz Karaağaç Köyü`nün kalkınması için derneğimiz, diğer derneklerle irtibat kurup 

yardım yapması, (Makbuz veya tutanak ile) 

24. Yönetim kurulu olağanüstü bir durum olduğunda üyelerinin fikrini almak için üyelerini 

olağanüstü toplantıya çağırabilir, 

25. Yılda bir kez yapılan şölenimize yönetim kurulu derneğimize gelir getirmesi bakımından bir 

hediye verebilir, ( Üyelere Fazla masraf çıkartmamak kaydıyla,) 

26. Derneğimiz denetleyicileri  istedikleri zaman derneğin hesaplarını inceleyebilirler. Yönetim 

kurulu bu konuda hiçbir zorluk çıkartmayacaktır, 

27. Yönetim kurulu yılda bir yapılan şölenimizde dernek gelir ve giderlerini üyelerine izah etmek 

durumundadır, 

28. Derneğimiz; Başkan, Başkan Yardımcısı, muhasip, 2 denetleyici ve 2 temsilci olmak üzere 7 

kişiden oluşur, 

29. Yönetim kuruluna her konuda üyelerin haklarını savunma, koruma ve zarara uğratmama 

kaydıyla üyeleri adına üyeler tarafından kendilerine sınırsız yetki verilmiştir, 

30. Üye aidatları her yıl yapılan genel kurulda oy çokluğu ile belirlenir.  

31. Kıymazlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yukarıda yazılı 30(Otuz) maddeden 

oluşmaktadır. Bu tüzük 17/08/2002 tarihinde yapılan şölenimizde üyelerimize okunmuş olup 

“oy birliği” ile kabul edilmiştir. 

26/08/2007 tarihinde alınan kararlar; 

1. Dernek  Şöleni ağustos ayının ilk Pazar günüde yapılması, 

2. Üye aidatlarını 1 yıldan fazla ödemeyen üyelerin uyarılıp,  uyarıldığı tarihten itibaren  yıl 

sonuna kadar  ödeme yapması. Yapmadığı zaman üyelikten hiçbir hak talep etmeksizin 

ihracına, 

3. Kıymaz ailesinden gelin olan istekleri dahilinde derneğimize üye edilerek derneğin tüm sosyal 

haklarından faydalanmasına, 

4. 2 yıllık Meslek Yüksek Okulunda fiilen devam ederek okuyanlar derneğimizin öğrenci burs 

yardımından faydalanmasına, 

27/07/2014 tarihinde alınan kararlar; 

1. Bir yıl üye aidatını ödemeyen üyelere geriye dönük hiçbir  haktan faydalanmayacaktır, 

2. Meslek yüksek okulu öğrencisi dikey geçiş yaparak öğrenimine devam ederse( Lisans Eğitimi) 

2 yıl daha burs ödenecektir, 

3. Üniversite de(Hazırlık ve Tıp Okuyan) öğrencilere öğrenim süresi boyunca burs verilecektir, 

4. Dernek genel kurul toplantıları(Yönetim Seçimi) bu tarihten itibaren 2 yılda bir yapılacaktır, 

 

 


