
HATAYSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
 

 

                                                                                                                                                   

DERNEĞİN ADI  VE MERKEZİ                                                                                              

 

MADDE 1: 

 

Derneğin (kulübün ) adı              :Hatayspor Kulübü Derneği                         

Derneğin (kulübün) merkezi       :Antakya  

Derneğin (kulübün ) şubesi         :Yoktur 

Derneğin (kulübün) amblemi     :Bordo içinde yeşil,Hatay Spor iki tane uzanan Zeytin Dalı 1967 

Derneğin (kulübün) flama rengi :Bordo Beyazdır 

 

DERNEĞİN AMACI VE  BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE  

SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ: 

 

MADDE 2 :   
 

a-)Derneğin (kulübün) amacı:  

Gençlik ve spor genel müdürlüğü hükümlerine göre kulüp mensubu ve mükelleflerin bedeni, fiziki ve 

normal sportif kabiliyetlerini arttırmak, olimpik sporcular yetiştirmek, sporunun gelişmesine katkı 

sağlamak, aralarında olimpik spor dallarından Atletizm, Tenis, Güreş, Yüzme, Su topu, Briç, olmak 

üzere beden eğitimine yönelik her türlü spor kolu ile amatör olarak ve profesyonel olan spor dallarında 

profesyonelce uğraşmak, Atatürk inkılaplarının anlamına uygun bir şekilde ve Gençlik ve Spor genel 

müdürlüğü kanunlarında belirtilen tarzda jimnastik ve spor hareket ve faaliyetlerini, kulüp 

mensuplarının istifadelerine sunmak ve bu yolda çalışmalar yapmak 

 

b-)Derneğin (kulübün) amacına ulaşmak için şu kollarda çalışmalar yapmak:  

         1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,   
 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,  

 

3-Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi 

oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar 

ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 

 

4-Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye 

malzemelerini temin etmek, 

 

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve 

yurt dışından bağış kabul etmek, 

 

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla 

iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

 

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve 

kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,  

 

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli 

toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya 

üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

 

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, 

kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

 



10-Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona 

katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

 

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu 

kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

 

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu 

kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

 

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

 

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 

 

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle 

veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için 

plâtformlar oluşturmak, 

16-Spor tesis alanları kurmak üzere gayrimenkuller kiralamak, irtifa hakkı kurmak, satınalmak. 

c-)Derneğin (kulübün) tutumu:  

 

Dernek, insan hakları ve evrensel bildirisini ve T.C.Anayasa’nın kişilere ve toplumlara tanıdığı 

haklardan, düşünce ve inançlardan dil ve ırklardan dolayı kişiler arasında ayrım gözetilmemesi, 

kişilerin özgürlük içerisinde kendilerini geliştirmeleri ilkesinden yanadır. Derneğin politika ve siyasi 

partilerle hiçbir ilişiği yoktur. 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bir bütün olduğu hakkındaki anayasa hükmünü içten 

destekleyen yasak faaliyetlerin hiçbiri ile kesinlikle uğraşamaz. 

 

Derneğin Faaliyet Alanı 

 

Dernek, SPOR alanda faaliyet gösterir.aşağıda listelenen spor dallar öncelikli olmak ve listelenen 

dallarla sınırlı kalmamak üzere olanaklar çerçevesinde tüm spor dallarına faaliyet yapar; 

 Futbol 

 Basketbol 

 Voleybol 

 Atletizm 

 Tenis 

 Güreş 

 Yüzme 

 Su topu 

 Briç 

 

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, 

İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ:  



 

MADDE 3. 

 

ADI SOYADI                 MESLEĞİ              TABİYETİ          İKAMET ADRESİ   

Razık Gazel                      Fabrikatör                   T.C.           Koton A.Ş.Antakya 

Orhan Aksuyu                  Tüccar Çiftçi               T.C.           İstiklal C.Antakya 

Mehmet Rüstem               Tüccar Çiftçi               T.C.           İstiklal C.Antakya 

Mehmet Dolapçı               Eczacı                         T.C.           Kırıkhan Antakya  

Fatin Hocaoğlu                  Milangaz Bayi           T.C.            Milangaz Antakya 

Muzaffer Yamankoç         Banka Müdürü            T.C.           Emlak Kredi Antakya 

Recep Toy                         Mobilyacı                    T.C.           Uzunçarşı Cad. Antakya 

Ali Seçmen                        Fotoğrafçı                   T.C.            Foto Moda Antakya 

Rebii Ekmekçioğlu            Mühendis                    T.C.           Rıhtım C.Antakya 

Hüseyin Özbuğday            Çiftçi                            T.C.          Buğday Pazarı Antakya 

Mümtaz Göktürk               Banka Müdürü             T.C.           Halk Bankası Antakya 

Orhan Tecirli                     Çiftçi                            T.C.           Antakya 

Mehmet Çelik                    Serbest                         T.C.           Antakya 

Asaf Deviren                     Çiftçi                             T.C.           Ürgen Bulvarı Antakya 

Hasan Yardımcı                 Kooperatif Bşk.            T.C            Esnaf  K.o.o.p Antakya 

   

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE 

ŞEKİLLERİ: 

 

MADDE 4. 

 

18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma yetkisine haiz herkes derneğe (kulübe) üye olabilir. 

Türk vatandaşlarında aranan şartları taşıyan ve Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunan yabancı 

uyruklu kişilerde derneğe (kulübe) üye olabilirler. Ayrıca diğer kanunların derneğe (kulübe) üye 

olamayacaklarını belirttiği kişilerde 4.maddenin 4.bendinde bulunanlar bu benddekibentteki yasak 

süresince derneğe (kulübe) üye olamazlar. 

    

Dernek (kulüp) üyeleri tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılırlar ve tüzük amaçlarına aykırı davranışta 

bulunamazlar.  

 

Dernek (kulüp) üyeliği için yönetim kuruluna yazılı olarak müraacatmüracaat edilir. Dilekçe sahibi, 

kimliği ve geçmişi hakkında kısaca bilgi verir ve kendisini üyeliğe tavsiye edecek iki kişiyi referans 

olarak gösterir. Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içerisinde müspet veya 

menfi şekilde karara bağlayarak netiçeyineticeyi ilgili kişiye bildirir.  

 

Dernekçe (kulüpçe) ihraç edilmiş bir üyenin yeniden kaydı yapılamaz. 

 

ÜYELERİN HAKLARI   

 

a-)Hiç kimse derneğe (kulübe) üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz 

b-)Tüzükten dernekler kanunundan veya diğer ilgili mevzuattan doğan hakların kullanılmasında üyeler 

eşit haklara sahiptir. 

c-)Dernek hiçbir şekilde üyeler arasında ayrıcalık göstermez 

d-)Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır 

e-)Üye oyunu genel kurulda bizzat kendisi kullanır 

f-)Üye istediği zaman üyelikten istifa hakkına sahiptir 
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ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: 

 

a-)AYRILMA: 



Her üye istediği zaman üyelikten ayrılabilir, ayrılma isteğini yazı ile yönetim kuruluna bildirir, 

yönetim kurulu karar alarak gerekli işlemi uygular.Üyenin dernekle (kulüple) olan her türlü ilişkisi 

kesilir. 

           

b-)YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÇIKARILMA: 
 

Tüzüğe aykırı hareket eden ve cemiyet dahilinde siyasetle uğraşanlar,cemiyet içindeki samimi havayı 

bozanlar 1 yıl yıllık aidatını yatırmayan üyeye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. taahütlü 

 

Yıllık aidatını yatırmayan üyenin dernek katılarındaki adresine taahhütlü bir yazı gönderilir veerek bir 

ay içerisinde birikmiş aidatını ödemediği taktirde üyeliğe son verileceği üyeye bildirilir. Posta 

makbuzu dosyasında saklanır,yYazının postaya verildiğitebliğ tarihten itibaren 30 gün içerisinde 

aidatını ödemeyen üyenin üyeliğine bir kararla son verilir. Dernek kayıtlarındaki adres değişmiş ve üye 

adres değişikliğini bildirmediği için tebligat ulaşamamışsa üye bu durumdan sorumludur. Böyle bir 

durumda üyelikten çıkarılan kişi yeniden üyeliğe alınmak isterse; yeni adresini bildirmesi ve 1,000TL 

(Bin Türk Lirası) üyelik yenileme bedeli olarak bağış yapması halinde yeniden üyelik hakkı kazanır.  

 

Durum üye kayıt defterine işlenir, adres değişikliği halinde üye yeni adresini yönetim kuruluna 

bildirmek zorundadır. adres Adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde yazılan yazıların muhatabına 

ulaşmaması halinde yönetim kurulu herhangi bir sorumluluğa tabi tutulamaz. 

 

Birikmiş borçlarından dolayı cemiyet üyeliğinden çıkartılan kimse borçlarını geçmiş borçlarını 

ödeyeceğinden bahisleödeyip, 1,000TL (Bin Türk Lirası) üyelik yenileme bedeli olarak bağış 

yaptıktan sonra yazılı olarak istekte bulunursa 6 ay sonra yönetim kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kabul 

edilir. Bu işlem esnasında referans olarak iki kişi gösterilmesi kaydı  aranmaz. 

 

Yönetim kurulu ayrıca: 

(I) dışarıda şŞahsi menfaatleri için derneğin (kulübün) ismini kullanan;  

(II) her ne şekilde olursa olsun gGörevini kötüye kullanan;  

(III) dernek Dernek (kulüp) gelirini zimmetine geçiren, 

(IV) derneğin Derneğin (kulübün) haysiyet ve şerefiyle telif olmayacak fiili hareketlerde bulunan,  

(V) dernek Dernek (kulüp) üyesi olduğu halde dernek aleyhine aleni olarak faaliyette bulunan, 

(VI) Genel ahlak kurallarına ve topmulsal yaşantının kurallarına aleni şekilde uygunsuz davranışlar 

sergileyen,   

 

üyeleri ihraç edebilir. Bu durumlarda ihracı istenilen üyeye üyeliğinin sona erdirilmesi için karara esas 

teşkil etmesi için yazılı tebligat göndererek 15 gün içerisinde savunmasını ister bu süre içerisinde 

savunmasını göndermeyen üye soruşturma hakkından sarfınazsarfı naz etmiş sayılır.   

Onun için savunma süresinin bitiminden itibaren karar 10 gün içerisinde bir yazı ile üyeye bildirilir. 

Üye itirazı mahfuz olup itiraz ilk genel kurulda görüşülüp karara bağlanır. genel Genel kurul kararı 

kesindir. Çıkartılan üye kayıt defterine işlenir. 

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ,TOPLANMA ZAMANI: 

 

MADDE 5. Genel kurul, derneğin (kulübün) en yüksek organı olup, kulübe kayıtlı ve aidatını 

muntazaman ödeyen asil üyelerin tamamından kurulur. Genel kurul üç yılda bir Ağustos ayında olağan 

toplantısını yapar. Bir üyenin genel kurula katılabilmesi için toplantı yılı içinde itibarı ile aidat 

borcunun bulunmaması gerekir. 

  

A-) GENEL KURUL  
 

1-)Kulüp tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan olarak toplanır., Olağan genel kurulu toplantıları 

üç yılda bir yapılır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 
 

2-)Yönetim denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek (kulüp) üyelerinden beşte 

birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Olağan genel kurulu toplantıları üç yılda bir yapılır. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek (kulüp) üyeler 

beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu 



veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müraacatımüracaatı üzerine mahalli sulh hukuk 

mahkemesi hakimi duruşma yaparak, kulüp üyeleri arasında 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya 

çağırmakla görevlendirilir.  

        

B-) ÇAĞRI USULÜ:  

 

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 

Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi üyelere duyurulacak 

suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci 

toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak 

zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı gündemi, toplantı 

gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir ve bu yazıya 

toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.  

 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durumda geri bırakma sebepleri de belirtilerek, toplantı 

ilanı ikinci defa üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay 

içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden 

çağrılır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük amirliğine duyurulur. Genel kurul 

toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

             

C-)TOPLANTI YERİ: 

 

Yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır. 

             

D-)TOPLANTI YETER SAYISI: 

 

Genel kurul, kulüp tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir 

fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa çoğunluk aranmaz ancak 

ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki 

katından az olamaz. 

         

E-)TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ: 

 

Kulüp genel kurul toplantıları belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün ve saatte 

yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza 

koyarak toplantı yerine girerler. 5. maddenin c D bendinde belirtilen tam sayı sağlanmazsa, durum bir 

tutanakla tespit edilir ve toplantı ikinci toplantı tarihine ertelenir.  

 

5. maddenin D bendinde belirtilen sayı sağlanması halinde veya ikinci toplantı tarihinde sayıya 

bakılmaksızın toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri 

tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip seçilir. Toplantı 

yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetime verilir. 

 

1-)Toplantıda görüşülecek konular:  

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan 

üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ,OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL 

VE ŞEKİLLERİ: 

 

MADDE 6. 

 

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  

 

1-)Dernek organlarının seçilmesi 



2-)Dernek (kulüp) tüzüğünün değiştirilmesi: İş bu genel kurul toplantılarında hazır bulunan üyelerin 

üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir. Bu değişiklik, kararlaştığı günü izleyen 30 gün içerisinde  

kulüp merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğine verilir. Kulüp adresinin değiştirilmesinde de 

aynı usul uygulanır. 

 

3-)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi. 

 

4-)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.  

 

5-)Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

 

6-)Kulübün federasyona katılması veya ayrılması 

 

7-)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içi ve yurt dışındaki dernek (kulüp)veya kuruluşlara 

üye olarak katılması veya ayrılması. 

 

8-)Derneğin feshfesih edilmesi: Fesih halinde tasviyetasfiye memurlarını seçmek ve bunların 

yetkilerini tayin etmek. Derneğin (kulübün)feshinde kongreye katılan üyelerinin 2/3 çoğunluğu temin 

etmesi şarttır. 

 

9-)Mevcutta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine 

getirilmesi, yönetim kuruluna seçilecek üyelerin genel kurulda hazır bulunmaları veya üyelerin 

tanıması zorunludur. Ancak mazeretini divan başkanlığına yazı ile bildirmiş olanlar bu zorunluluğun 

dışındadır. Gizli seçimler divan başkanına bağlı ve açık oyla seçilmiş 5 kişilik bir seçim kurulu 

tarafından yönetilir.Gizli seçimlerde seçmen üyelere dernek mührünü ve antentini 

(amblemini)taşır.Yalnız zarfların içine konacak seçim listelerinin mühürlü olması şartı aranmaz.Seçim 

için karma liste yapılabilir. 

 

10-)Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde 

yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına 

seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihleri,meslekleri ve 

ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ,NE 

SURETLE SEÇİLECEĞİ ASİL VE YEDEK SAYISI: 

   

MADDE 7. 

 

a-)Yönetim kurulu  teşkili ve görevleri: Yönetim kurulu 9 asil  ve  6  yedek üyeden az olmamak üzere 

genel kurulca gizli oy ile seçilir.Asil üyeliklerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve 

çağrılması zorunludur. 

 

b-)Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir 

    

1-)Derneğe (kulübü)temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki 

vermek. 

2-)Yönetim Kurulu seçimden sonra ilk görev bölümü toplantısında aralarında bir başkan, iki 

başkan yardımcısı, bir as başkan, bir muhasip, bir sekreter ve kulüp amiri ve diğer görevliler 

tespit edilir. 

    3-)Derneği resmi kurumlara veya üçüncü şahıslara karşı dernek başkanı temsil eder. 

4-)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak genel kurula sunmak. 

5-)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin 

en büyük mülki amirliğine bildirmek. 

6-)Yönetim Kurulu ayda en az bir defa üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Kararlar ekseriyetle 

alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluk kazanır. 



7-)Mazeretini bildirmeyen ve azami üç defa toplantılara iştirak etmeyen yönetim kurulu üyesi 

yönetimden istifa etmiş sayılır. Ancak dernek üyeliği isterse devam eder yerine yedek 

üyelerden ilk sırasındaki kişi alınır.Birden fazla yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi halinde 

yine yedek üyelerden sırasıyla ikinci, üçüncü .....üyeler alınır. 

 

8-)Yönetim kuruluna yedek üyelerden çağrılmış olmasına rağmen yedi kişiden aşağı düşerse 

mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içerisinde genel kurul 

toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin müracaatı ile 

mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde genel 

kurulu toplamakla görevlendirir. 

9-)Yönetim Kurulu dernek işlerini yürütmek üzere gerekli göreceği komisyonları kurarak 

onlara görevler verebilir. Komisyonlar genel kurula ve yönetim kuruluna karşı sorumludur. 

10-)Derneğin amacına ulaştırmak için tüzük hükümlerine göre ve genel kurul kararlarına göre 

ve genel hukuk kurallarına göre derneğin (kulübün) bütün faaliyetlerini düzenli bir şekilde 

yürütür. 

11-)Dernek (kulüp) şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek. 

12-)Dernek (kulüp) tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak. 

 

c-)Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri: 

 

Denetleme kurulu (murakıplar) genel kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana 

gelir. En az yılda bir toplanarak dernek (kulüp) gelir ve giderlerini kontrol eder. Lüzumlu gördüğü 

hususları bir raporla yönetim kuruluna bildirir ve tedbir alınmasını ister.Dönem (sezon) sonunda 

yapılan yıllık kongrede hazırlanan raporlar genel kurula okunarak ibraya sunulur. 

 

Denetleme kurulu kongreyi takiben bir hafta içerisinde toplanıp aralarında başkan, sekreteri seçer. 

Birlikte veya ayrı ayrı çalışmaya karar verirler. Murakıplar derneğin bütün muamelelerinin nizamname 

hizmet talimatı, dernekler kanunu ile ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığını araştırıp, tespit eder. 

 

Murakıplar, yönetim kurulunun bütün işlerini ve hesaplarını yoklayıp sonucu özel defterine kayıt ve 

imzalayacakları gibi kontrollerinin neticesine ait bir rapor hazırlayıp, imzalayıp yönetim kuruluna 

verir. Murakıplar bu kontrolleri azami altı ayda bir istedikleri zamanlarda yaparlar. Ancak yönetim 

kurulu gerekli hazırlıkları yapabilmek için her kontrolden önce denetleme kurulundan beş gün 

müsaade alma hakkına sahiptir. 

 

Dernek Murakıpları denetleme esnasında şu hususları arar. 

 

1-)Yönetim kurulu kararında ve çalışmalarında nizamnameye ve hizmet talimatı ve mevzuata 

uygun hareket edilmiş midir.? 

            2-)Kongre kararından ve dilekçelerinden yönetim kuruluna bırakılan işler yapılmış mıdır.?  

3-)Hesap işlemleri gerek nizamnameye ve gerekse talimat nameye uygun olarak yapılmış 

mıdır? 

           4-)Üyelerin yardım taahütleritaahhütleri vaktinde yapılmış mıdır.? Ne sebepten yapılmadığı ... 

           5-)Başka gelir kısımlarında elde edilmiş gelirlerin miktarları.? 

           6-)Bu gibi gelirlerin karşılığında makbuz verilmiş midir? 

           7-)Harcama bedellerine usulüne uygun pul yapıştırılmış mıdır? 

8-)Kullanılmış makbuzlarla, kullanılmamış makbuzların dip koçanları duruyor mu? Duruyorsa 

tamam mıdır? 

           9-)Tutulması gereken defterler usulüne uygun olarak tutulmuş mudur? 

10-)Harcamalar için gerekli yönetim kurulu kararı var mıdır? denetlemeler 

munhasıranmünhasıran murakıplar tarafından yapılır. 

          

DERNEĞİNİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE 

ŞUBELERİNİN NASIL KURULACAĞI,GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL 

KURULUNDA NASIL TEMSİL EDECEĞİ : 
       

MADDE 8- Derneğin (kulübün) şubesi yoktur. 
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ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI :(GELİR KAYNAKLARI)          

 

 

MADDE 9-     

 

a-)Üye aidatları: Dernek (kulüp) üyeliği kayıt esnasında 500,00 TL giriş aidatı alınır.Üye aidatı yılda 

500,00 TL’yi geçemez.Bu miktar yönetim kurulunun teklifi veya genel kurul kararı ile olur.Yönetim 

kurulu bunu kulüp üyelerinden eşit taksitlerle alır.Arzu eden üye aidatını toptan verebilir. 

 

b-)Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve 

konferans faaliyetlerden sağlanan gelirler. 

 

c-)Derneklerin (kulüplerin) mal varlığından elde edilen gelirler. 

 

d-)Bağışlar ve yardımlar. 

 

e-)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan. 

 

f-)Banka mevduat faizleri ve ikramiyeleri. 

 

g-)Amacını gerçekleştirmek için kuracağı spor lokali vesairve sair teşebüslerdenteşebbüslerden 

sağlanacak kanuni gelirler. 

 

Derneklerin (kulüplerin) dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım 

alması İçişleri Bakanlığı’nın izni ile olur. 

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ: 

 

MADDE 10- 

Derneğin (kulübün) iç denetimi yönetim kurulu başkanınca yapılır. El konulması gereken konulara 

yönetim kurulu başkanı gereken delil ve kanıtları toplar ve sonuçları bir rapor halinde olayın meydana 

gelmesinden en geç bir ay içerisinde yönetim kuruluna bildirir. 

 

Yönetim kurulu sorunu çözümler veya gereğini kararlaştırarak, çözüm için genel kurula sunar.  

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ: 

 

MADDE 11- 

 

İş bu tüzük genel kurul toplantılarında hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile değiştirilebilir.Bu 

değişiklik,kararlaştırıldığı günü izleyen otuz gün içerisinde kulüp merkezinin bulunduğu en büyük 

mülki amirliğine verilir.Kulüp adresinin değiştirilmesinde de aynı usul uygulanır. 

  

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ: 

        

MADDE 12  

 

a-)Genel kurul kararı ile feshfesih : Dernek (kulüp) genel kurulu her zaman derneğin feshine karar 

verebilir.Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 

hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk 

toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde,üyeler 5.maddenin b fıkrasına göre 2.toplantıya çağrılır.2. 

toplantıda katılan üye sayısı ne olursa olsun feshfesih konusu görüşülebilir. 

                  

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 



Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine 

yazıyla bildirilir. 

                  

b-)Mahkeme kararı ile fesih: 

                 1-)Yetkili mercilere dernekler kanunun 10.ncu madde gereğince yapılan yazılı isteme 

rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık ve noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse.. 

                 2-)Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen fire içinde yapılmaz veya kanunen teşkili 

zorunlu organlar oluşturmaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet 

Savcılığının açacağı dava üzerine asliye mahkemesinin kararı ile feshfesih edilebilir. Cumhuriyet 

Savcısı duruşmada bulunur. 

                 c-)Kendiliğinden dağılmış sayılma: Dernek (kulüp) kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiğini 

veya acze düştüğü veya yönetim kurulu tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya dernekler 

kanununun 5253.15 maddede bulunan yeter sayısının bulunmaması sebebi ile üst üste iki olağan genel 

kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kulüp kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma 

halinde tespiti kulüp merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur. 

                 d-)Dernek (kulüp) mahkeme kararı ile kapatılması: Kanunlarda ön görülen hallerde ancak 

mahkeme kararı ile temelli olarak kapatılabilir. Mahkeme,davanın her safhasında istem üzerine veya 

kendiliğinden kulübün her türlü faaliyetini yasaklayabilir. 

                 e-)Derneğin (kulübün) tasfiyesi :FeshFesih edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan 

kulübün mal, para ve hakların tasfiyesi tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte mal,para ve 

hakların tasfiyesinin esaslarını tespit;genel kurulun kararına bırakıldığı halde genel kurulca bir karar 

alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa,kulüp bütün para,mal ve hakları hazineye intikal 

eder.Kulüp mahkemece kapatılırsa para,mal ve hakları hazineye intikal eder.Bu şekilde kulüp 

kapatılırsa para,mal ve hakları hazineye intikal edecek kulübün tasfiye ve intikalleri mülki amirlik 

gözetiminde yapılır. 

                 Bu işlemler, feshi veya kendiliğinden dağılma veya kapatmanın kesinleştiği tarihten itibaren 

başlar.İşlemler,müteakip mahallin en büyük mülki amirliği onayı ile silinir.    

 

DEFTER VE KAYITLARI:  
 

Kulüp aşağıdaki defterleri tutar  

            1-)Üye kayıt defteri : Kulübe girenlerin kimlikleri,derneğe giriş tarihleri,aylık veya yıllık 

aidatları bu deftere yazılır. 

            2-)Karar defteri : Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve 

kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 

            3-)Gelen ve giden evrak defteri : Kulübe gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere 

kayıt olunur gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 

            4-)İşletme hesabı defteri : Kulüp namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan 

paraların da verildikleri yerler,açık ve düzenli olarak deftere işlenir. 

            5-)Bütçe,kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe,kesin hesap bilançolar bu deftere işlenir. 

            6-)Envanter defteri : Kulübe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 

            7-)Dernek alındı belgesi defteri : Bağış makbuzları sıra ile işlenir  

            Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdikli olması 

zorunludur. 

 

MADDE 13-) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :  

 

Üç yıllığına borçlanacak rakam genel kurul kararı ile yönetim kuruluna borçlanabileceği rakam 

belirtilmek suretiyle yetki verilir. 

İş bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında dernekler kanununun, dernekler kanunun da 

bulunmayan hususlar hakkında ise medeni kanunlar ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kanun 

hükümleri uygulanır. 

            İş bu tüzük hükümleri kulüp kurulduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

             

Dernek kanununa göre eski kulüp tüzüğünün yeniden düzenleyen mevcut yönetim kurulu 

            Üyelerinin adı soyadı aşağıdadır. 

           
       



AYDIN TOKSÖZ  MİTHAT BAKLACI  HİKMET GÜNSAY  

 

EMİR KAVVASOĞLU   MEHMET SAVAŞ  CENGİZ ÖZCAN  

 

M.SABİT KARADENİZ  FUAT BAT   HATAY TAMER 


