
 

ANADOLUBEYİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 
Der eği  Adı ve Merkezi 
Madde 1- Der eği  Adı: A adolu eyi “por Kulü ü Der eği  dir. Der eği  erkezi A kara’dır. Şu esi açıl aya aktır. 
 

Der eği  A acı ve Bu A acı Gerçekleştir ek İçi  Der ekçe Sürdürülecek Çalış a Ko uları ve Biçimleri İle Faaliyet 
Ala ı 
Madde 2- Der ek, ANADOLUBEYİ “por Kulü ü Der eği ile u Tüzük hükü leri e göre üye kaydedil iş ulu a lar ile tü  
sporse erleri  sportif geliş eleri i sağla ak, spor eğiti i e ahlâkı ı geliştir ek e üyeleri arası da se gi e daya ış ayı 
arttır ak a a ı ile si il toplu  faaliyetleri i  etki leştiril esi e geliştiril esi i sağla ak e u ko uda çalış alar yapa  

kişi e kuruluşlara destek er ek a a ı ile kurul uştur. 
       Der ek yukarıdaki a a a ulaş ak içi  sporla ilgili her türlü etki likte ulu ur. Yarış alar, gösteriler, se i erler e 
ko fera slar düze ler; spor yada eğiti i kurslar açar e yapıla  yarış alara katılır. Çeşitli spor tesisleri, gerektiği de 
profesyo el takı lar kurar, eğiti i, yetiştiri i e eğle diri i çalış alar yapar.   
       Dernekçe Sürdürülecek Çalış a Ko uları ve Biçi leri  
       Dernek a a ı ı gerçekleştir ek içi : 

1) Her türlü spor dalları da a atör e profesyo el etki liklerde ulu ak, spor kursları aç ak, iç e dış res i e 
özel müsabaka e yarış alara katıl ak, 

2) Her türlü spor, sosyal e kültürel tesisleri kur ak, lokal aç ak, işlet ek, kirala ak, kiraya er ek, tefriş et ek, 
3) Ulusal e uluslararası spor hukuku e zuatı ı  gerekli kıldığı her türlü tüzel kişiliği kur ak eya u lara katılmak, 

ortak çalış alar yap ak eya yardı laş ak, 
4) Yurt içi de e yurt dışı da akıf kur ak, federasyo  kur ak eya kurulu ir federasyo a katıl ak,  
5) Her türlü taşı ır e taşı az al, şahsi eya ay i hak edi ek, u ları ay e  ya da aşka şekle çe irerek satmak 

eya aşka a değerle dir ek, 
6) Hak e ala akları akı ı da , ay i e şahsi her türlü te i at al ak e er ek, 
7) Her çeşit iktisadi, ti ari e sa ayi tesis, işlet e e kuruluş kur ak, ortaklıklar tesis et ek, u ları edi ek, 

işlet ek, de ret ek, 
8) Der eğe ait arkaları e diğer ta ıtı  araçları ı koru a altı a al ak, u ları değerle dir ek ağla ı da yerli 

e ya a ı yatırı ılarla irlikte eya doğruda  ortaklıklar, üreti  iri leri tesis et ek, işlet ek, dağıtı  e satış 
ağazaları kur ak, 

9) Der eği  mazisi e tarihsel ö e i doğrultusu da üze, kültür e araştır a erkezi, kütüpha e e e zeri 
tesisler kur ak e işlet ek. 

10) Beşeri ü ase etleri  geliştiril esi e de a  ettiril esi içi  ye ekli topla tılar, ko ser, alo, tiyatro, sergi, spor, 
gezi e eğle eli etkinlikler vb. düzenlemek, 

11) Yarış alar, gösteriler, se i erler, pa eller e ko fera slar gi i eğiti  çalış aları düze le ek, araştır alar 
yapmak, 

12) Gerekli izi ler alı ak şartıyla yardı  topla a faaliyetleri de ulu ak e yurt içi de  e yurt dışı da  ağış 

kabul etmek, 

13) A a ı  gerçekleştiril esi içi  gerekli ola  her türlü ilgi, elge, dokü a  e yayı ları te i  et ek, 
dokü a tasyo  erkezi oluştur ak, çalış aları ı duyur ak içi  a açları doğrultusu da res i e  sitesi 
kurmak, gazete, dergi, kitap ve bülten gi i yayı lar çıkar ak, 

14) A a ı  gerçekleştiril esi içi  gerek görül esi hali de,  sayılı Der ek e Vakıfları  Ka u Kuru  e 
Kuruluşları ile İlişkileri e Dair Ka u  hükü leri saklı kal ak üzere, ka u kuru  e kuruluşları ile göre  ala ları a 
giren konularda ortak projeler yürütmek, 

15) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak, 

16) Der eği  a a ı ile ilgisi ulu a  e ka u larla yasakla aya  ala larda, diğer der eklerle eya akıf, se dika e 
e zeri si il toplu  kuruluşlarıyla ortak ir a a ı gerçekleştir ek için faaliyette bulunmak. 

Der eği  Faaliyet Ala ı 
       Dernek, sportif, sosyal e kültürel ala larda yurt içi de e yurt dışı da faaliyet gösterir. 
 
Der eği  Re kleri ve Ar ası 
Madde 3- Der eği  re kleri a i-beyaz-siyahtır. Ar ası eyaz dese li ze i  üzeri e üst solda üç yıldız ardır. Ar a içi de 
kuruluş yılı ı göstere   e ortada a i ze i  üzeri e üyük eyaz harflerle AB“K yazılıdır. Alt ortada ise, a i siyah 
re kte çift aşlı kartal ulu aktadır. Çift kartal; a i ze i  üzeri e eyaz ANADOLUBEYİ yazılı kuşakla çe ril iştir. 
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Üye Ol a Hakkı ve Üyelik İşle leri 
 Madde 4- Fiil ehliyeti e sahip ulu a  e der eği  a aç e ilkeleri i e i seyerek u doğrultuda çalış ayı ka ul ede  
e Me zuatı  ö gördüğü koşulları ı taşıya  her gerçek e tüzel kişi u der eğe üye ol a hakkı a sahiptir. A ak, ya a ı 

gerçek kişileri  üye ola il esi içi  Türkiye’de yerleş e hakkı a sahip ol ası da gerekir. O ursal üyelik içi  u koşul 
aranmaz. 

       Der ek aşka lığı a yazılı olarak yapıla ak üyelik aş urusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe 
ka ul eya isteği  reddi şekli de karara ağla ır e so uç yazıyla aş uru sahi i e ildirilir. Baş urusu ka ul edile  üye, 
bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

       Der eği  asıl üyeleri, der eği  kuru uları ile üra aatları üzeri e yö eti  kurulu a üyeliğe ka ul edile  kişilerdir. 
        Der eğe addi e a e i akı da  ö e li destek sağla ış ulu a lar yö eti  kurulu kararı ile o ursal üye olarak 
kabul edilebilir.  

 
Üyelikte  Çık a 
Madde 5- Her üye yazılı olarak ildir ek kaydıyla, der ekte  çık a hakkı a sahiptir. 
       Üye i  istifa dilekçesi yö eti  kurulu a ulaştığı a da çıkış işle leri so uçla ış sayılır. Üyelikten ayrıl a, üye i  
der eğe ola  irik iş orçları ı so a erdir ez.  
 
Üyelikten Çıkarıl a 
Madde 6- Der ek üyeliği de  çıkarıl ayı gerektire  haller. 
 1-Der ek tüzüğü e aykırı da ra ışlarda ulu ak, 
 2-Verile  göre lerde  sürekli kaçı ak, 
 3-Yazılı ikazlara rağ e  üyelik aidatı ı altı ay içi de öde e ek, 
 4-Der ek orga ları a erilen kararlara uymamak. 

                5-Üye ol a şartları ı kay et iş ol ak, 
       Yukarıda sayıla  duru larda  iri i  tespiti hali de yö eti  kurulu kararı ile üyelikte  çıkarılır. 
       Der ekte  çıka  eya çıkarıla lar, üye kayıt defteri de  sili ir e der ek al arlığı da hak iddia ede ez. 
 
Der ek Orga ları 
Madde 7- Der eği  orga ları aşağıda gösteril iştir. 
 1-Genel Kurul,  

 2-Yönetim Kurulu, 

 3-Denetim Kurulu, 

 
Der ek Ge el Kurulu u  Kuruluş Şekli, Topla a Za a ı, Yeri ve Çağrı ve Topla tı Usulü 
Madde 8- Ge el kurul, der eği  e  yetkili karar orga ı olup; der eğe kayıtlı üyelerde  oluşur. 
Genel kurul; 

1) Bu tüzükte elli edile  za a da olağa , 
2) Yö eti  eya de eti  kurulu u  gerekli gördüğü hallerde eya der ek üyeleri de  eşte iri i  yazılı isteği 

üzeri e otuz gü  içi de olağa üstü topla ır.  
       Olağa  ge el kurul,  yılda ir, Haziran ayı içersi de, yö eti  kurulu a elirle e ek gü  yer e saatte topla ır.  
       Ge el kurul topla tıya yö eti  kurulu a çağrılır. 
       Yönetim kurulu, genel kurulu topla tıya çağır azsa; üyelerde  iri i  aş urusu üzeri e sulh haki i, üç üyeyi ge el 
kurulu topla tıya çağır akla göre le dirir. 
 
Çağrı Usulü 
Madde 9- Yö eti  kurulu, der ek tüzüğü e göre ge el kurula katıl a hakkı ulu a  üyeleri  listesi i düze ler. Genel 

kurula katıl a hakkı ulu a  üyeler, e  az o eş gü  ö ede , gü ü, saati, yeri e gü de i ir gazetede, dernek resmi 

internet sitesinde ilan edilmek eya yazılı yada elektro ik posta ile ildiril ek suretiyle topla tıya çağrılır. Bu çağrıda, 
çoğu luk sağla a a ası se e iyle topla tı yapıla azsa, iki i topla tı ı  ha gi gü , saat e yerde yapıla ağı da elirtilir. 
İlk topla tı ile iki i topla tı arası daki süre yedi gü de  az, alt ış gü de  fazla ola az. 
       Topla tı, çoğu luk sağla a a ası se e i i  dışı da aşka ir ede le geri ırakılırsa, u duru  geri ırak a 
se epleri de elirtil ek suretiyle, ilk topla tı içi  yapıla  çağrı usulü e uygu  olarak üyelere duyurulur. İki i topla tı ın 

geri ırak a tarihi de  iti are  e  geç altı ay içi de yapıl ası zoru ludur. Üyeler iki i topla tıya, iri i fıkrada elirtile  
esaslara göre ye ide  çağrılır. 
     Ge el kurul topla tısı ir defada  fazla geri ırakıla az. 
  

Topla tı Yeri  
 Madde 10- Ge el kurul topla tıları Der ek Merkezi i  ulu duğu yerde eya yö eti  kurulu u  uygu  göre eği aşka 
yerde de yapılır. 
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Topla tı Usulü 
Madde 11- Ge el kurul, katıl a hakkı ulu a  üyeleri  salt çoğu luğu u , tüzük değişikliği e der eği  feshi halleri de 
ise üçte ikisi i  katılı ıyla topla ır; çoğu luğu  sağla a a ası se e iyle topla tı ı  ertele esi duru u da iki i 
topla tıda çoğu luk ara az. A ak, u topla tıya katıla  üye sayısı, yö eti  e de eti  kurulları üye ta  sayısı ı  iki 
katı da  az ola az. 
       Ge el kurula katıl a hakkı ulu a  üyeleri  listesi topla tı yeri de hazır ulu durulur. Topla tı yeri e gire ek 
üyeleri  res i aka lar a eril iş ki lik elgeleri, yö eti  kurulu üyeleri eya yö eti  kurulu a göre le dirile ek 
göre liler tarafı da  ko trol edilir. Üyeler, yö eti  kurulu a düze le e  listedeki adları karşısı a i za koyarak topla tı 
yerine girerler. 

       Topla tı yeter sayısı sağla ışsa duru  ir tuta akla tespit edilir e topla tı yö eti  kurulu aşka ı eya 
göre le dire eği yö eti  kurulu üyeleri de  iri tarafı da  açılır. Topla tı yeter sayısı sağla a a ası hali de de yö eti  
kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

       Açılışta  so ra, topla tıyı yö et ek üzere ir aşka  e yeteri kadar aşka  ekili ile yaz a  seçilerek di a  heyeti 
oluşturulur. 
       Der ek orga ları ı  seçi i içi  yapıla ak oyla alarda, oy kulla a  üyeleri  di a  heyeti e ki likleri i göster eleri e 
hazıru  listesi deki isi leri i  karşıları ı i zala aları zoru ludur.  
       Topla tı ı  yö eti i e gü e liği i  sağla ası di a  aşka ı a aittir.  
        Genel kurulda, yal ız a gü de de yer ala  addeler görüşülür. A ak topla tıda hazır ulu a  üyeleri  o da iri 
tarafı da  görüşül esi yazılı olarak iste e  ko uları  gü de e alı ası zoru ludur.  
        Ge el kurulda her üye i  ir oy hakkı ardır; üye oyu u şahse  kulla ak zoru dadır. Onursal üyeler genel kurul 

topla tıları a katıla ilir a ak oy kulla a azlar. Tüzel kişi i  üye ol ası hali de, tüzel kişi i  yö eti  kurulu aşka ı eya 
te sille göre le dire eği kişi oy kulla ır. 

       Topla tıda görüşüle  ko ular e alı a  kararlar ir tuta ağa yazılır e di a  aşka ı ile yaz a lar tarafı da  irlikte 
i zala ır.  Topla tı so u da, tuta ak e diğer elgeler yö eti  kurulu aşka ı a tesli  edilir. Yö eti  kurulu aşka ı u 

elgeleri  koru ası da  e ye i seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.  

 
Topla tıda görüşülecek ko ular 
Madde 12-  Ge el kurul topla tısı da yal ız gü de de yer ala  addeler görüşülür.  

A ak topla tıda hazır ulu a  üyeleri  e  az o da iri tarafı da  görüşül esi iste e  ko uları  gü de e alı ası 
zorunludur. 

 
Ge el Kurulu  Oy kulla a ve Karar Al a Usul ve Şekilleri 
Madde 13- Ge el kurulda, aksi e karar alı a ışsa, oyla alar açık olarak yapılır. Açık oyla ada,  ge el kurul aşka ı ı  

elirte eği yö te  uygula ır.  
       Gizli oyla a yapıla ak ol ası duru u da ise, topla tı aşka ı tarafı da  ühürle iş kağıtlar eya oy pusulaları 
üyeler tarafı da  gereği yapıldıkta  so ra içi oş ir ka a atılır e oy er e i  iti i de  so ra açık dökü ü yapılarak 
sonuç belirlenir. 

       Ge el kurul kararları, topla tıya katıla  üyeleri  salt çoğu luğuyla alı ır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği e der eği  feshi  
kararları, a ak topla tıya katıla  üyeleri  üçte iki çoğu luğuyla alı a ilir. 
 
Topla tısız veya Çağrısız Alı a  Kararlar 
Madde 14- Bütü  üyeleri  ir araya gel eksizi  yazılı katılı ıyla alı a  kararlar ile der ek üyeleri i  ta a ı ı  u 
tüzükte yazılı çağrı usulü e uy aksızı  ir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alı ası olağa  topla tı 
yerine geçmez. 

 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 15- Ge el Kurulu  göre  e yetkileri şu lardır; 

1) Dernek Başka ı ile Yö eti  Kurulu e De eti  Kurulu üyeleri i e yedekleri i seç ek, 
2) Tüzük'ü  tü ü ü eya azı addeleri i değiştir ek, 
3) Der eği  yönetsel e sportif faaliyet raporları ile irlikte kesi  hesapları ı, uhase e pla  e yö et eliği e 

uygu  olarak e Ge el Kurul a ka ul edil iş ütçeyle karşılaştır alı ir içi de irdele ek, i ele ek, 
4) Hazırla a  ütçe tasarısı ı, Der eği  muhasebe plan ve yönet eliği e uygu  olarak so  yılları  gelir e gider 

karşılaştır aları ı, rüt e et gelirleri i, spor şu eleri i  har a aları ı, yatırı  e o arı  gereksi i leri i, keşif 
e yapıla ilirlik raporları ı irdele ek, i ele ek, 

5) Der eği  ağlı ortaklıkları ı  kur uş olduğu şirketler e pay sahi i olduğu şirketler e pay sahi i olduğu 
şirketleri  kur uş olduğu eya pay sahi i olduğu şirketler  e iştirakleri i , olağa  topla tı ı  ko usu ola  hesap 
dönemine ait bilanço ve kar-zarar ta loları da  e zuat çerçe esi de açıkla a ilir ola ları ı e u lara ilişki  
de eti  raporları ı  so uç kıs ı ı irdele ek, i ele ek, 

6) Dernek ütçesi i görüş ek, ay e  eya değiştirerek ka ul et ek, 
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7) Gerekli gördüğü duru larda ağlı ortaklıkları ı  Der eği  kur uş olduğu şirketler e pay sahi i olduğu 

şirketler e pay sahi i olduğu şirketleri  kur uş olduğu eya pay sahi i olduğu şirketler  hesapları ı i ele ek 
veya incelettirmek, 

8) Yö eti  Kurulu e De eti  Kurulu raporları ı görüş ek, Yö eti  Kurulu u ali e yö etsel akı larda  
aklanması ı ayrı ayrı görüşerek karara ağla ak e De eti  Kurulu u  akla ası ı görüşerek karara ağla ak, 

9) Der eğe taşı az alları  satı  alı ası e gereksi i  duyul aya  taşı az alları  satıl ası, Der eği  

ülkiyeti e eya kulla a hakkı a sahip olduğu taşı azları  üçü ü kişilere kiraya eril esi, tahsisi, u 
taşı azlarla ilgili işlet e e ortaklık sözleş esi yapıl ası, u taşı az alları  üzeri de ay i eya şahsi haklar 
ve mükellefiyetler tesisi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

10) “por dalları ı  kurul ası a eya kapatıl ası a karar er ek yada u lar içi  Yö eti  Kurulu u yetkile dir ek, 
11) Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi vermek, 

12) Tesisler kurmak için Yönetim Kurulunu yetkilendirmek, 

13) “por dalları ı  ti ari ir işlet e hali e gel esi e karar er ek, 
14) Her yıl ütçe i  %  yüzde eş 'i i aş a ak üzere Yö eti  Kurulu a sulh e akla a yetkisi er ek, 
15) Der eği  yasal hükü ler çerçe esi de yurt içi e yurt dışı da irlik, federasyo , der ek e e zeri kuru  e 

kuruluşlara katıl ası, ayrıl ası hakkı da karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek, 

16) Der eği  yasal hükü ler çerçe esi de yurt dışı da spor kulü ü kur ası, kuru  e kuruluşlara katıl ası, 
ayrıl ası, üye ol ası, satı  al ası hakkı da karar al ak e u ko uda Yö eti  Kurulu u yetkile dir ek, 

17) Yurt içi e yurt dışı da şirketler, der ekler, akıflar kur ak eya kurul uş şirketlere, kooperatiflere, der eklere 
katıl ak, hisse se etleri al ak e sat ak, ortağı olduğu şirketleri halka aç ak ko uları da Yö eti  Kurulu a 
yetki vermek, 

18)  Yönetim Kurulu u  er iş olduğu üyelikte  çıkarıl a kararları ı görüşerek ka ul eya red et ek,  
19) Yö eti  Kurulu tarafı da  üyelikleri e karar erile  üyeleri  üyelikleri i de etle ek, 
20) Türk Mede i Ka u u, Der ekler Ka u u, ilgili Yö et elikler, Te liğler e Tüzük ile ke disi e ta ı a  diğer 

yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak, 

21) Yönetim kurulunca dernek çalış aları ile ilgili olarak hazırla a ak yö et elikleri i eleyip ay e  eya 
değiştirilerek o ayla ak, 

22) Dernek yö eti  e de eti  kurulları ı  ka u göre lisi ol aya  aşka  e üyeleri e erile ek ü ret ile her türlü 
ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere gündelik ve yolluk iktarları ı  
tespit etmek, 

23) “por okulları, kursları, se i er . ile her türlü spor, sportif e kültürel faaliyetlere katıla ak ola  kursiyerlerde  
alı a ak aylık, yıllık ü ret e kayıt ka ul şartları ı elirle e ko uları da Yö eti  Kurulu a yetki er ek, 

24) Der eği  fesih edilmesine karar vermek, 

25) Genel kurul,  der eği  diğer orga ları ı de etler e o ları haklı se eplerle her za a  göre de  ala ilir. 
       Genel kurul, üyeliğe ka ul e üyelikte  çıkar a hakkı da so  kararı erir. Der eği  e  yetkili orga ı olarak der eği  
diğer ir orga ı a eril e iş ola  işleri görür e yetkileri kulla ır. 
 
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 16-  Yönetim kurulu, yedi asıl e yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

       Yö eti  kurulu, seçi de  so raki ilk topla tısı da ir kararla göre  ölüşü ü yaparak Başka , ikinci Başka , Başka  
yardı ısı, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerini belirler.   

       Yö eti  kurulu, tü  üyeleri  ha er edil esi şartıyla her za a  topla tıya çağrıla ilir. Üye ta sayısı ı  yarısı da  ir 
fazlası ı  hazır ulu ası ile topla ır. Kararlar, topla tıya katıla  üye ta  sayısı ı  salt çoğu luğu ile alı ır.  
       Yö eti  kurulu asıl üyeliği de istifa eya aşka se eplerde  dolayı oşal a olduğu taktirde ge el kurulda aldığı oy 
çokluğu sırası a göre yedek üyeleri  göre e çağrıl ası e uridir.  
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Yö eti  Kurulu u  göre  e yetkileri şu lardır: 

1) Der eği temsil ve ilzam etmek, 

2) Tüzük'ün 15. addesi i  ilgili fıkraları da elirtile  ko ularda gerektiği de Ge el Kurulda  yetki al ak, 
3) Der eği  bütün etkinliklerinin ilgili mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini 

sağla ak, 
4) Der eği  spor yarış aları da ireysel e takı  hali de şa piyo luk hedefi e ulaşıl ası içi  gerekli ö le leri 

al ak, atılı ları yap ak, 
5) Ge el Kurulu olağa  e olağa üstü topla tıya çağır ak, 
6) Genel Kurulca kabul edil iş ütçeye göre parasal işle leri yap ak, 
7) Der eği  tutul ası zoru lu yasal defterleri ile uhase e kayıtları ı yasal e zuata uygu  olarak tut ak e 

düze li tutul aları ı e za a ı da işle eleri i sağla ak, 
8) Bağlı ortaklıkları ı  Der eği  kur uş olduğu şirketler ile pay sahi i olduğu şirketleri  e pay sahi i olduğu 

şirketleri  kur uş olduğu şirketleri  çalış aları ı, ali ü yeleri i de etle ek, e  so  dö e  yıllık hesapları ı 
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i ele ek, hesap ko solidasyo u u sağla ak e u şirketleri  yö eti  e de eti i i doğruda  ya da dolaylı 
biçimde yerine getirmek, 

9) Der eği  yö etsel e sportif faaliyet raporları ile irlikte kesi  hesapları ı Ge el Kurula su ak, 
10) Der eği  olağa  topla tı ı  ko usu ola  hesap dö e i e ait de eti  kurulu tarafı da  hazırla a  denetim 

raporları ı Ge el Kurula su ak, olağa  Ge el Kurul topla tısı ı  ilk çağrı gü ü de   iki  hafta ö e isteye  
üyeye verilmek üzere Dernek erkezi de hazır ulu dur ak, 

11) Der eği  ağlı ortaklıkları ı  kur uş olduğu şirketler e pay sahi i olduğu şirketler e pay sahi i olduğu 
şirketleri  kur uş olduğu eya pay sahi i olduğu şirketleri  e iştirakleri i , olağa  topla tı ı  ko usu ola  
hesap dönemine ait bilanço ve kar-zarar ta loları da  e zuat çerçe esi de açıkla a ilir de eti  raporları ı  
sonuç kıs ı ı Ge el Kurula su ak. Olağa  Ge el Kurul topla tısı ı  ilk çağrı gü ü de   iki  hafta ö e isteye  
üyeye verilmek üzere Dernek erkezi de hazır ulu dur ak, 

12) Der eği  ütçe ta loları ı, ila ço, ütçele iş gelir ta losu, ütçele iş akit akı  ta losu e ütçele iş öz 
kay aklar değişi  ta losu , ir ö eki yıllara ait gerçekleş iş e ütçele iş ko solide fi a s a  ta lolarıyla 
karşılaştır alı olarak Ge el Kurula su ak, 

13) Hazırla a  ütçe tasarısı ı, Der eği  uhase e pla  e yö et eliği e uygu  olarak so  yılları  gelir e gider 
karşılaştır aları, rüt e et gelirleri, spor şu eleri i  har a aları, yatırı  e o arı  ihtiyaçları keşif e 
yapıla ilirlik raporları, Dernek e üye ilişkileri göz ö ü de tutularak a a ı, gerekçeleri e ayrı tılı ö erileri ile 

irlikte hazırla ak, 
14) Dernek işleri i  yürütül esi içi  yürüt e iri i i e diğer kadroları sapta ak, gerekli perso eli işe al ak, 

ü retleri i elirle ek, işte  çıkar ak, 
15) Ge el Kurula katıla ak üyeleri  listesi i i ele ek e gerek gördüğü düzelt eleri yapmak, 

16) Tüzük'ü  uygula ası içi  gerekli görüle  yö et elikleri hazırlayarak yürürlüğe koy ak, 
17) Gerek gördüğü de doğruda , De eti  Kurulu u  eya kaydı açık üyeleri  /  eşte ir 'i i  yazılı istekleri i 

dikkate alarak Ge el Kurulu olağa üstü topla tıya çağır ak, 
18) Ge el Kurul a ali e/ eya yö etsel yö de  akla a a duru u da, e  geç  otuz  gü  içi de Olağa üstü 

Ge el Kurulu u topla tıya çağır ak, 
19) Me ut spor, sosyal e kültürel tesisleri yö et ek e ye ileri i  açıl ası içi  ça a har a ak, 
20) Dernek müzesi i  koru ası, geliş esi, çalış a esasları ı  elirle esi e yö eti i içi  gerekli karar e 

önlemleri almak, 

21) Kuruluş yıldö ü ü töre  progra ları ı hazırla ak e uygula ak, 
22) “eçi leri izleye   otuz  gü  içi de Yö eti  e De eti  Kurulları ı  üye e yedek üyeleri ile ilgili olarak 

eril esi zoru lu ilgileri ahalli  e  üyük ülki a irliği e ildir ek, 
23) Üyelik aş uruları ı, üyeliğe ka ul eya isteği  reddi şekli de karara ağlayıp so u u yazılı olarak aş uru 

sahibine bildirmek, 

24) “por ular hakkı da gerekli disipli  kararları al ak, 
25) Olağa  topla tı ı  ko usu ola  hesap dö e i e ilişki  a atör yada profesyo el fut ol şu esi i  ayrı tılı 

gelir/gider ta loları ı e zuat çerçe esi de Ge el Kurula su ak, 
26) İlgili e zuat e Tüzük ile ke disi e ta ı a  diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak, 

27) Çıka ile ek ye i e zuat çerçe esi de Dernek Tüzük'ü üzeri de gerekli uyu u sağla ak a a ı ile çalış alar 
yap ak, yasa ı  ö gördüğü hallerde gerekli değişiklik ile ilgili taslak çalış ayı yaparak ilk yapıla ak Ge el 
Kurulu  o ayı a su ak, 

28) Ge el kurulu  erdiği yetki ile taşı az al satı  al ak, der eğe ait taşı ır e taşı az alları sat ak, i a eya 
tesis i şa ettir ek, kira sözleş esi yap ak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

29) Gerekli görüle  yerlerde te sil ilik açıl ası ı sağla ak 

 

Yö eti  Kurulu u  Yedek Üyelerle Ta a la a a ası 
Madde 17- Yö eti  kurulu üye sayısı, oşal alar se e iyle yedekleri de  getiril esi de  so ra, üye ta  sayısı ı  
yarısı da  aşağı düşerse, ge el kurul e ut yö eti  kurulu üyeleri eya de etle e kurulu tarafı da  ir ay içi de 
topla tıya çağrılır. Çağrı ı  yapıl azsa üyelerde  iri i  iste i üzeri e sulh haki i üç üyeyi ge el kurulu topla tıya 
çağır akla göre le dirir.  
 

De eti  Kurulu u  Teşkili, Görev ve Yetkileri 
Madde 18-  Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  

De eti  kurulu asıl üyeliği de istifa eya aşka se eplerde  dolayı oşal a olduğu takdirde ge el kurulda aldığı oy 
çokluğu sırası a göre yedek üyeleri  göre e çağrıl ası mecburidir. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
De eti  Kurulu u  göre  e yetkileri şu lardır: 

1) Bir yılı geç eye  aralıklarda ol ak üzere Dernek hesapları ı de etle ek, 
2) Der eği  akıf e şirketleri e ilişki  her türlü elgeyi iste diği de e herha gi ir ö  koşula ağlı ol aksızı  

incelemek, 
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3) Alı a  karar e yapıla  işle leri  e zuat e Tüzük hükü leri e uyup uy adığı ı izle ek, 
4) Hesapları  düze li işle esi i e giderleri  ütçeye uygu luğu u i ele ek e de etle ek, 
5) Eksik e usulsüz ulduğu hesap e har a alar ile e zuat e Tüzük hükü leri e aykırı ulduğu sair işle ler 

ko usu da Yö eti  Kurulu u yazı ile uyar ak, 
6)  Hesap dö e i so u da hazırlaya ağı raporu Tüzük'ü  16.8 fıkrası gereği e astır ak üzere süresi içi de 

Yönetim Kuruluna vermek, 

7) Gerek gördüğü de Yö eti  Kurulu topla tıları a katıl ayı talep et ek, 
8) Göre  e yetki ala ı içi e gire  ö e li gördüğü ir ko u hakkı da Yö eti  Kurulu da  Ge el Kurulu olağa üstü 

topla tıya çağır ası ı talep et ek, 
9) Bu Tüzük'te öngörüle  diğer göre leri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

       De eti  Kurulu göre i i toplu olarak yapa ile eği gi i araları da  iri e elli ko ularda i ele e e araştır a 
yap ak üzere yetki ere ilir; u şekilde düze le e ek rapor De eti  Kurulu u  ortak raporudur. 

       Denetim kurulu; gerektiği de ge el kurulu topla tıya çağırır.  
 

Üyeleri  Ödeyecekleri Giriş Ve Yıllık Aidat Miktarı ı  Belirle e Şekli 
Madde 19-   Üyeleri  ödeye ekleri giriş e yıllık aidat iktarları yö eti  kurulu tarafı da  elirle ir. 

Der eği  Gelir Kay akları  
Madde 20- Der eği  gelirleri şu lardır: 

1) Üye aidatı e giriş aidat gelirleri, 
2) Dernekçe yapıla  yayı lar, edya yayı  hakkı gelirleri, düze le e ek piya go, alo, eğle e, te sil, ko ser, 

ko fera s gi i faaliyetlerde  sağla a  gelirler, 

3) Her çeşit spor yarış a gelirleri, 
4) Der eği , a a ı ı gerçekleştir ek içi  ihtiyaç duyduğu geliri te i  et ek a a ıyla giriştiği ti ari faaliyetlerde  

elde edilen kazançlar. 

5) Açıla ak spor okulları da , kursları da  e katıla  kursiyerlerde  elde edilecek gelirler, 

6) Der eği  al arlığı da  elde edile ek gelirler, 
7) Yardı  topla a hakkı daki e zuat hükü leri e uygu  olarak topla a ak ağış e yardı lar, 
8) Gerçek e tüzel kişileri  ke di isteği ile der eğe yaptıkları ağış e yardı lar, 
9) Reklam gelirleri, 

10) Her çeşit isi  hakkı e pate t gelirleri, 
11) Der eği  yurt içi de e yurt dışı da kur uş olduğu eya ola ağı ya da pay sahi i olduğu eya ola ağı şirketlerde  

ala ağı kâr payları, te ettüler, 
12) Ge çlik e “por Baka lığı, “por Ge el Müdürlüğü, “por Toto Teşkilatı, Fut ol Federasyo u da  e diğer 

Federasyo larda  alı a ak yardı lar, 
13) Sponsorluk gelirleri, 

14) Bağlı ortaklıklarda  gelirler, 
15) Diğer çeşitli gelirler 

 
Der eği  Defter Tut a Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler  
Madde 21- Defter tut a esasları; 
        Dernekte, işlet e hesa ı esası a göre defter tutulur. A ak, yıllık rüt geliri  Der ekler Yö et eliği i  31. 

Maddesinde belirtilen haddi aş ası duru u da takip ede  hesap dö e i de  aşlayarak ila ço esası a göre defter 
tutulur.  

       Bila ço esası a geçil esi duru u da, üst üste iki hesap dö e i de yukarıda elirtile  haddi  altı a düşülürse, takip 
ede  yılda  iti are  işlet e hesa ı esası a dö üle ilir.  
       Yukarıda elirtile  hadde ağlı kal aksızı  yö eti  kurulu kararı ile ila ço esası a göre defter tutulabilir. 

       Der eği  ti ari işlet esi açıl ası duru u da, u ti ari işlet e içi , ayrı a Vergi Usul Ka u u hükü leri e göre defter 
tutulur. 

 
Kayıt Usulü 
Madde 22- Der eği  defter e kayıtları Der ekler Yö et eliği de elirtile  usul e esasa uygun olarak tutulur.  

 
Tutulacak Defterler 
Madde 23- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 
       a)İşlet e hesa ı esası da tutula ak defterler e uyula ak esaslar aşağıdaki gi idir: 
1-Karar Defteri: Yö eti  kurulu kararları tarih e u ara sırasıyla u deftere yazılır e kararları  altı topla tıya katıla  
üyeler e i zala ır. 
2-Üye Kayıt Defteri: Der eğe üye olarak gire leri  ki lik ilgileri, der eğe giriş e çıkış tarihleri u deftere işle ir. Üyeleri  
ödedikleri giriş e yıllık aidat iktarları u deftere işle e ilir. 
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3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden e raklar, tarih e sıra u arası ile u deftere kaydedilir. Gele  e rakı  asılları e 
gide  e rakı  kopyaları dosyala ır. Elektro ik posta yoluyla gele  eya gide  e raklar çıktısı alı ak suretiyle sakla ır.  
4-De ir aş Defteri: Der eğe ait de ir aşları  edi e tarihi e şekli ile kulla ıldıkları eya erildikleri yerler e kulla ı  
süreleri i doldura ları  kayıtta  düşürül esi u deftere işle ir.  
5-İşlet e Hesa ı Defteri: Der ek adı a alı a  gelirler e yapıla  giderler açık e düze li olarak u deftere işle ir. 
6-Alı dı Belgesi Kayıt Defteri: Alı dı elgeleri i  seri e sıra u araları, u elgeleri ala  e iade edeleri  adı, soyadı e 
i zaları ile aldıkları e iade ettikleri tarihler u deftere işlenir.  

       Bila ço esası da tutula ak defterler e uyula ak esaslar aşağıdaki gi idir: 
1- a  e di i  , ,  e  ı alt e tleri de kayıtlı defterler ila ço esası da defter tutul ası duru u da da tutulur. 

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterleri  tutul a usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Ka u u ile u 
Ka u u u  Maliye Baka lığı a erdiği yetkiye isti ade  yayı la a  Muhase e “iste i Uygula a Ge el Te liğleri 
esasları a göre yapılır. 
 
Defterlerin Tasdiki 
Madde 24- Dernekte, tutul ası zoru lu ola  defterler kulla aya aşla ada  ö e il der ekler üdürlüğü e eya 

otere tasdik ettirilir. Bu defterleri  kulla ıl ası a sayfaları ite e kadar de a  edilir e defterleri  ara tasdiki yapıl az. 

A ak, ila ço esası a göre tutula  defterler ile for  eya sürekli for  yapraklı defterleri , kulla ıla ağı yılda  ö e gele  
so  ayda, her yıl ye ide  tasdik ettiril esi zoru ludur. 
 
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 
Madde 25- İşlet e hesa ı esası a göre kayıt tutul ası duru u da yıl İşlet e Hesa ı Ta losu  düze le ir. Bila ço 
esası a göre defter tutul ası duru u da ise, yılso ları da  Aralık , Maliye Baka lığı a yayı la a  Muhase e “iste i 
Uygula a Ge el Te liğleri i esas alarak ila ço e gelir ta losu düze le ir. 
 
Der eği  Gelir ve Gider İşle leri 
Madde 26- Gelir ve gider belgeleri; 

       Dernek gelirleri, Alı dı Belgesi  ile tahsil edilir. Der ek gelirleri i  a kalar ara ılığı ile tahsili hali de a ka 
tarafı da  düze le e  deko t eya hesap özeti gi i elgeler alı dı elgesi yerine geçer. 

       Der ek giderleri ise fatura, perake de satış fişi, ser est eslek ak uzu gi i har a a elgeleri ile yapılır. A ak 
der eği , Gelir Vergisi Ka u u u  9 ’ü ü addesi kapsa ı da ulu a  öde eleri içi  Vergi Usul Ka u u hükü leri e 
göre gider pusulası, u kapsa da da ulu aya  öde eleri içi  Gider Makbuzu  düzenlenir. 

       Der ek tarafı da  kişi, kuru  eya kuruluşlara yapıla ak edelsiz al e hiz et tesli leri Ay i Yardı  Tesli  
Belgesi  ile yapılır. Kişi, kuru  eya kuruluşlar tarafı da  der eğe yapıla ak edelsiz al e hiz et tesli leri ise Ay i 
Bağış Alı dı Belgesi  ile kabul edilir. 

 
Alı dı Belgeleri 
Madde 27- Der ek gelirleri i  tahsili de kulla ıla ak Alı dı Belgeleri  yö eti  kurulu kararıyla, at aaya astırılır.  
       Alı dı elgeleri i  astırıl ası e ko trolü, at aada  tesli  alı ası, deftere kaydedil esi, eski e ye i say a lar 
arası da de ir tesli i e alı dı elgesi ile der ek adı a gelir tahsil ede ek kişi eya kişiler tarafı da  u alı dı elgelerinin 

kulla ı ı a e topla ıla  gelirleri  tesli i e ilişki  hususlarda Der ekler Yö et eliği i  ilgili hükü leri e göre hareket 
edilir. 

 
Yetki Belgesi 
Madde 28- Der ek adı a gelir tahsil ede ek kişi eya kişiler, yetki süresi de elirtil ek suretiyle, yö eti  kurulu kararı ile 
tespit edilir. Gelir tahsil ede ek kişileri  açık ki liği, i zası e fotoğrafları ı ihti a ede   Yetki Belgesi  der ek tarafı da  
üç üsha olarak düze le erek, der ek yö eti  kurulu aşka ı a o ayla ır. Yetki elgeleri i  irer sureti der ekler 

iri leri e erilir. Yetki elgesi ile ilgili değişiklikler yö eti  kurulu aşka ı a, o eş gü  içerisi de der ekler iri i e 

bildirilir.  

       Der ek adı a gelir tahsil ede ek kişiler, a ak adları a düze le e  yetki elgeleri i  ir sureti i  der ekler birimine 

eril esi de  iti are  gelir tahsil et eye aşlaya ilirler. 
       Yetki elgesi i  kulla ı ı, ye ile esi, iadesi e sair hususlarda Der ekler Yö et eliği i  ilgili hükü leri e göre 
hareket edilir. 

 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi 
Madde 29- Defterler hariç ol ak üzere, der ek tarafı da  kulla ıla  alı dı elgeleri, har a a elgeleri e diğer elgeler 
özel ka u larda elirtile  süreler saklı kal ak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı e tarih düze i e uygu  olarak  yıl 
süreyle sakla ır.  
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Beyanname Verilmesi 
Madde 30- Der eği , ir ö eki yıla ait faaliyetleri ile gelir e gider işle leri i  yılso u iti arıyla so uçları a ilişki   
Dernek Beyannamesi  der ek yö eti  kurulu tarafı da  doldurarak, her tak i  yılı ı  ilk dört ayı içi de der ek aşka ı 

tarafı da  ahalli  ülki idare a irliği e erilir.  

 
Bildiri  Yükü lülüğü  
Madde 31- Mülki a irliğe yapıla ak ildiri ler; 
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi 
Madde 32- Olağa  eya olağa üstü ge el kurul topla tıları ı izleye  otuz gü  içi de, yö eti  e de eti  kurulları ile 
diğer orga lara seçile  asıl e yedek üyeleri içere  Ge el Kurul “o uç Bildiri i  e ekleri yö eti  kurulu aşka ı 
tarafı da  ülki idare a irliği e ildirilir: 
Genel kurul sonuç bildirimine; 

1) Di a  aşka ı, aşka  yardı ıları e yaz a  tarafı da  i zala ış ge el kurul topla tı tuta ağı ör eği, 
2) Tüzük değişikliği yapıl ışsa, tüzüğü  değişe  addeleri i  ye i e eski şekli ile der ek tüzüğü ü  so  şekli i  

her sayfası yö eti  kurulu a i zala ış ör eği eklenir. 

 
Taşı azları  Bildirilmesi 
Madde 33- Der eği  edi diği taşı azlar tapuya tes ili de  iti are  otuz gü  içi de Taşı az Mal Bildiri i i 
doldur ak suretiyle ülki idare a irliği e ildirilir.  
 
Yurtdışı da  Yardı  Al a Bildiri i 
Madde 34- Der ek tarafı da , yurtdışı da  yardı  alı a ak ol ası duru u da yardı  alı ada  ö e  Yurtdışı da  
Yardı  Al a Bildiri i  iki üsha olarak doldurup ülki idare a irliği e ildiri de ulu urlar. 
       Bildiri  for u a, yurt dışı da  yardı  alı ası hususu da alı ış yö eti  kurulu kararı ör eği, arsa u ko uda 
düze le e  protokol, sözleş e e e zeri elgeler ile yardı ı  aktarıldığı hesa a ilişki  deko t, ekstra ve benzeri 

elge i  ir ör eği de ekle ir. 
       Nakdi yardı ları  a kalar ara ılığıyla alı ası e kulla ıl ada  ö e ildiri  şartı ı  yeri e getiril esi zoru ludur. 
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütüle  Ortak Projelerle ilgili Bildiri  
Madde 35- Der eği  göre  ala ı a ilişki  ko ularda ka u kuru  e kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak 

yapıla  protokol e proje i  ör eği Proje Bildiri i e ekle erek, protokol tarihi i izleye  ir ay içi de der ek erkezi i  
ulu duğu yeri  aliliği e erilir. 

 
Değişiklikleri  Bildirilmesi 
Madde 36- Der eği  yerleşi  yeri de eyda a gele  değişiklik  Yerleşi  Yeri Değişiklik Bildiri i ; ge el kurul topla tısı 
dışı da der ek orga ları da eyda a gele  değişiklikler Der ek Orga ları daki Değişiklik Bildiri i  doldurul ak 
suretiyle, değişikliği izleye  otuz gü  içi de ülki idare a irliği e ildirilir.  

       Der ek tüzüğü de yapıla  değişiklikler de tüzük değişikliği i  yapıldığı ge el kurul topla tısı ı izleye  otuz gü  içi de, 
ge el kurul so uç ildiri i eki de ülki idare a irliği e ildirilir. 
 
Der eği  Harca aları 
Madde 37- Der eği  ütü  har a aları yö eti  kurulu kararı ile yapılır. A ak i edi duru larda aşka , yönetim 

kurulu a ö ede  elli edile ek har a aları ke diliği de  yapa ilir. Bu şekilde yapıla  har a alar ilk yö eti  kurulu 
topla tısı da karara ağla ır. Der eği  paraları illi a kalarda der ek adı a açıla ak hesaplarda sakla ır. Bu hesaptan 

para çek ek eya ir yere para gö der ek aşka  eya aşka  ekili ile say a ı  çift i zası ile ü kü dür. 
       Der ek adı a gelir tahsil et ekle yetkili ola  kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gü  içerisi de der ek say a ı a 
tesli  ederler eya der eği  a ka hesa ı a yatırırlar. Ancak tahsilâtı Der ekler Me zuatı da elirtile  iktarı geçe ler, 
otuz gü lük süreyi ekle eksizi  tahsil ettikleri parayı e  geç iki iş gü ü içi de der ek say a ı a tesli  ederler eya 
der eği  a ka hesa ı a yatırırlar. 
       Der ek kasası da ulu durula ile ek para iktarı, ihtiyaçlar dikkate alı arak yö eti  kurulu a elirle ir. 
 

Der eği  İç De eti i 
Madde 38- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya de eti  kurulu tarafı da  iç de eti  yapıla ile eği gi i, ağı sız 
de eti  kuruluşları a da de eti  yaptırıla ilir. Ge el kurul, yö eti  kurulu eya ağı sız de eti  kuruluşları a 
de eti  yapıl ış ol ası, de eti  kurulu u  yükü lülüğü ü ortada  kaldır az. 
Denetim kurulu tarafı da  e  geç yılda ir defa der eği  de eti i gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek 

görüle  hallerde de eti  yapa ilir eya ağı sız de eti  kuruluşları a de eti  yaptıra ilir. 
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Der eği  Borçla a Usulleri  
Madde 39- Der ek a a ı ı gerçekleştir ek e faaliyetleri i yürüte il ek içi  ihtiyaç duyul ası hali de yö eti  kurulu 
kararı ile orçla a yapa ilir. Bu orçla a kredili al e hiz et alı ı ko uları da ola ile eği gi i akit olarak ta 
yapıla ilir. A ak u orçla a, der eği  gelir kay akları ile karşıla a aya ak iktarlarda e der eği öde e güçlüğü e 
düşüre ek itelikte yapıla az.  
 
Tüzüğü  Ne Şekilde Değiştirileceği 
Madde 40- Tüzük değişikliği ge el kurul kararı ile yapıla ilir.  
       Ge el kurulda tüzük değişikliği yapıla il esi içi  ge el kurula katıl a hakkı ulu a  üyeleri  /  çoğu luğu ara ır. 
Çoğu luğu  sağla a a ası se e iyle topla tı ı  ertele esi duru u da iki i topla tıda çoğu luk ara az. A ak, u 
topla tıya katıla  üye sayısı, yö eti  e de eti  kurulları üye ta  sayısı ı  iki katı da  az ola az. 
       Tüzük değişikliği içi  gerekli ola  karar çoğu luğu topla tıya katıla  e oy kulla a hakkı ulu a  üyeleri  oyları ı  

/ ’ü’dür. Ge el kurulda tüzük değişikliği oyla ası açık olarak yapılır.  
 
Temsilcilik 
Madde 41- Der ek yurt içi de e yurt dışı da yö eti  kurulu kararı ile te sil ilikler aça ilir. Temsilciliklerin yetkileri 

yö eti  kurulu u  ere eği göre lerle sı ırlıdır. 
 
Kulüp Yürütme Birimi Görevlilerinin Görev ve Yetkileri                       
Madde 42- Kulüp yürüt e iri i göre lileri i  aşlı a göre  e yetkileri şu lardır;                                                                       
     a) Genel Menajer; Ge çlik e spor e zuatı uyarı a e yö eti  kurulu kararları çerçe esi de, der eği  

a açladığı hiz et e faaliyetleri ile kulüp yö eti i i  gerektirdiği idari, ali e tek ik ütü  hiz etleri  yürütül esi i 
sağla akla göre li e yetkili olup, yö eti  kurulu a karşı soru ludur. Yönetim kurulu topla tıları a katılır. Kurulu  
raportörlük e sekreterya göre leri i yapar, u topla tılarda oy kulla a az. Başka  adı a yazış a işleri i yürütür.    
     b) Kulüp Say a ı; Kulübün hesap, ua elat, gelir e sarf işleri i e işle leri i yürüt ekle göre li ele a ı olup, 
ge el sekretere karşı sorumludur.     

      c) Kulüp doktoru; Yardı ısı, sağlık perso eli; kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine 

katıla ları  e yarış a ıları  sağlık uaye e, teda i, ilk üdahale e gıda reji leri e dair doktorluk hiz etleri i e ilk 

yardı , asaj gi i yardı ı sağlık hiz etleri e ait iş e işle leri yürütmekle görevli e ge el sekretere karşı 
sorumludurlar.                               

      d) Tesis ve malzeme yönetici ve görevlileri; Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin dernek a açları a yönelik 

hiz et e faaliyetlere hazır halde ulu durul ası, gü e lik, akı , o arı  hiz etleri e ait iş e işle leri yürüt ekle 
göre li e ge el sekretere karşı soru ludurlar.                                  
      e) Spor direktörü; Spor kulübünün, profesyo el fut ol hariç, faaliyet göster eyi üstle diği ütü  spor dalları da 
sportif eğiti  e yarış alarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel menajere karşı soru ludur.                                                            
     f) Genel kaptanlar; Kulübün, profesyo el fut ol hariç faaliyetleri i üstle diği spor dalları ı  eya faaliyet 
türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel menajerin irlikte teklifleri üzeri e yö eti  kurulu tarafı da  
göre le dirilirler. Ge el kapta lar, ge el kapta ı oldukları spor dalı ı  veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğiti  
çalış aları a, yarış alara e e zeri faaliyetlere katıla  e katıla ak ola ları , ay e aya  her kategoride sayıları ı  
arttırıl ası a e itelik akı ı da  geliştiril esi e yö elik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci 

derecede gençlik eya spor direktörü e karşı soru ludurlar.                               
     g) Kaptanlar; Kapta ı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğiti  çalış aları a, yarış alara e e zeri 
faaliyetlere katıla  e katıla ak ola ları , ay e aya  sayıları ı  arttırıl ası a e itelikleri i  geliştiril esi e yö elik 

faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede, faaliyette ulu dukları spor dalı ı  ge el kapta ı a karşı 
sorumludurlar.        

    h) Kol aşka ları; Başka ı oldukları ge çlik faaliyeti dalı da, kategorisi i  eğiti  çalış aları a, yarış alara, 
şe liklere . gösterilere katıla  e katıla ak ola ları , ay e aya  sayıları ı  arttırıl ası a e itelikleri i  
geliştiril esi e yö elik ge çlik faaliyetleri e ait hiz etleri yürüt ekle göre li olup iri i dere e de, faaliyette 

ulu dukları dalı  ge el kapta ı a karşı sorumludurlar.                                                        

   ı) Tek ik yö eti i ve öğreti iler; Kulübün yap ayı a açladığı faaliyet çeşitleri de eya spor dalları da öğreti ilik 
e eğiti ilik hiz etleri i yeri e getire  spor uları  fizik e oral yete ekleri i üstü  for  se iyesi de korumak ve 

geliştir ek içi  gerekli ted irleri ala  kişilerdir. Bu lar, ge el kapta a eya yö eti  kurulu u  tespit ede eği kişi eya 
kurula karşı soru ludurlar.  
     
Kulüp Da ış a ları                                                           
Madde 43- Yönetim kurulu ve yürütme birimine dernekleri  hiz etleri ile ilgili ge çlik, spor, hukuk, sağlık, ası  e 

e zeri ala  e ko ularda da ış a lık yap ak üzere yö eti  kurulu kararı ile kulüp da ış a ı göre le dirile ilir.  
       Da ış a  olarak göre  ala akları , u göre le ilgili ala larda ilgili, te rü eli, uz a  kişiler ol aları a dikkat edilir.                            
Kulüp da ış a ları, kulüp faaliyetleri çerçe esi de ke di ko uları ile ilgili olarak yazılı görüş er ekle göre lidirler.                                
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Kulüp Da ış a Kurulları ı  Görev ve Yetkileri                                
Madde 44- Kulüp da ış a lığı ko u e ala ları da, da ış a lık hiz etleri i yürüt ek üzere yö eti  kurulu kararı ile 
geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişide  oluşa  dernek da ış a kurulları eyda a getirile ilir.                 
       Da ış a kurulları da göre le dirile ek ola ları , ala ları da uz a  kişiler ol aları a dikkat edilir. Bu kişileri  dernek 

üyesi ol ası şart değildir. Ha gi ko ularda da ış a kurulu eya da ış a  göre le diril esi gerektiği e yö eti  kurulu 
karar verir.                                                      

       Da ış a kurulları, yö eti  kurulları ı  karar teşkili e eya yürüt e hiz etleri e yardı ı ola ile ek etüt e 
i ele eleri yap ak, tekliflerde ulu akla göre li olup yö eti  kurulu adı a ge el sekretere karşı soru ludurlar. 
 
Der eği  Feshi ve Mal Varlığı ı  Tasfiye Şekli  
Madde 45- Genel kurul, her za a  der eği  feshi e karar ere ilir.  

       Genel kurulda fesih ko usu u  görüşüle il esi içi  ge el kurula katıl a hakkı ulu a  üyeleri  /  çoğu luğu ara ır. 
Çoğu luğu  sağla a a ası se e iyle topla tı ı  ertele esi duru u da iki i topla tıda çoğu luk ara az. A ak, u 
topla tıya katıla  üye sayısı, yö eti  e de eti  kurulları üye ta  sayısı ı  iki katı da  az ola az. 
       Fesih kararı ı  alı a il esi içi  gerekli ola  karar çoğu luğu topla tıya katıla  e oy kulla a hakkı ulu a  üyelerin 

oyları ı  / ’ü’dür. Ge el kurulda fesih kararı oyla ası açık olarak yapılır.  
 
Tasfiye İşle leri 
Madde 46-  Ge el kurul a fesih kararı erildiği de, der eği  para, al e hakları ı  tasfiyesi so  yö eti  kurulu 
üyeleri de  oluşa  tasfiye kurulu a yapılır. Bu işle lere, feshe ilişki  ge el kurul kararı ı  alı dığı eya ke diliği de  
so a er e hali i  kesi leştiği tarihte  iti are  aşla ır. Tasfiye süresi içi de ütü  işle lerde der ek adı da Tasfiye 

Halinde Anadolubeyi Spor Kulübü Der eği  i aresi kulla ılır.  
       Tasfiye kurulu, e zuata uygu  olarak der eği  para, al e hakları ı  tasfiyesi işle leri i aşta  so u a kadar 
ta a la akla göre li e yetkilidir. Bu kurul, ö e der eği  hesapları ı i eler. İ ele e es ası da der eğe ait defterler, 
alı dı elgeleri, har a a elgeleri, tapu e a ka kayıtları ile diğer elgeleri i  tespiti yapılarak arlık e yükü lülükleri 

ir tuta ağa ağla ır. Tasfiye işle eleri sırası da der eği  ala aklıları a çağrıda ulu ulur e arsa alları paraya 
çe rilerek ala aklılara öde ir. Der eği  ala aklı ol ası duru u da ala aklar tahsil edilir. Ala akları  tahsil edil esi e 

orçları  öde esi de  so ra kala  tüm para,  al e hakları, ge el kurulda elirle e  yere de redilir. Ge el kurulda, 
de redile ek yer elirle e işse der eği  ulu duğu ildeki a a ı a e  yakı  e fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip 

der eğe de redilir. 
       Tasfiyeye ilişki  tü  işle ler tasfiye tuta ağı da gösterilir e tasfiye işle leri, ülki idare a irlikleri e haklı ir 

ede e daya ılarak erile  ek süreler hariç üç ay içi de ta a la ır. 
       Der eği  para, al e hakları ı  tasfiye e i tikal işle leri i  ta a la ası ı üteakip tasfiye kurulu tarafı da  
duru u  yedi gü  içi de ir yazı ile der ek erkezi i  ulu duğu yeri  ülki idare a irliği e ildiril esi e u yazıya 
tasfiye tuta ağı ı  da ekle esi zorunludur.  

       Der eği  defter e elgeleri i tasfiye kurulu sıfatıyla so  yö eti  kurulu üyeleri sakla akla göre lidir. Bu göre , ir 
yö eti  kurulu üyesi e de erile ilir. Bu defter e elgeleri  sakla a süresi eş yıldır.  
 
Hükü  Eksikliği 
Madde 47- Bu tüzükte elirtil e iş hususlarda Der ekler Ka u u, Türk Mede i Ka u u e u Ka u lara atfe  çıkartıl ış 
ola  Der ekler Yö et eliği ve ilgili diğer e zuatı  der ekler hakkı daki hükü leri uygula ır. 
 

      Bu tüzük 47 (kırk yedi) maddeden ibarettir. 

 

                                                                                Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 

Nuri TAŞ Alev ER Rıdvan DANSUK Gazel GÜVEN 

Başkan 2.Başkan Başkan Yard. Genel Sekreter 

 
 

Kaan KILINÇ Mete TAŞ Mehmet DOĞAN 

Sayman  Üye Üye 

 


