KÜTAHYA YEŞİLAY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ’NİN 16/07/2020
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANAN TÜZÜK METNİ

BİRİNCİ KISIM
TEMEL HÜKÜMLER
DERNEGİN ADI, MERKEZİ, ŞUBESİ
MADDE 1- Derneğin adı "Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” dir.
Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Haymeana Caddesi Yeşilay Tesisleri No:53 Merkez/Kütahya
adresidir. Şubesi yoktur.
Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, bu tüzükte "Kulüp" olarak anılacaktır.

KULÜBÜN KURULUŞ TARİHİ, KURUCULAR!
MADDE 2- Kulüp, 1966 senesinde kurulmuştur.
Kurucuları şu kişilerdir:

Adı Soyadı

: Doğum Yeri ve Yılı:

Mesleği

İhsan ALPSOY

Gediz-1933

Muh.Kon.

Avni ERALP

Uşak-1929

Muh.Kon

Mustafa İNCEBIYIK

Mihalıççık-1934

Personel

Metin ANAKAN

Demirköprü-1940

Muh.Kalkü.

Güner ULUSAVAŞ

Eskişehir-1935

İşçi

Asım ALKIŞ

Kütahya-1926

Tacir

Sıtkı KLAVUZ

Kütahya-1948

Teknsiyen

Hasan USLU

Kütahya-1951

Tacir

:

KURULUSUN AMACI, FAALİYETLERİ
MADDE 3- Kulübün amacı; Çağdaş yaşama uygun olarak bütün spor kollarında amatör ve
profesyonel sporcular yetiştirmektir. Dernek bu amacı gerçekleştirirken bünyesindeki çocuk
ve genç bireylerin tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh
sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi
gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklardan uzak, topluma yararlı bireyler
haline getirmeyi, ruhsal ve bedensel yönden sağlam olarak yetişmelerini sağlamayı kendine
açaö edinmiştir. Kulüp, bu amaçlar çerçevesinde spor alanlarındaki ulusal ve uluslararası her
türlü spor organizasyonlarına katılmayı, projeler üretip uygulamayı hedef edinmiş, her türlü
şiddete karşı durmayı şiar edinmiş, FIFA Fair-Play ilkelerini kabul etmiştir.
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Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)

Her çeşit spor karşılaşmaları düzenler, resmi ve özel düzenlenen karşılaşmalara katılır,
gelir temin etmek amacıyla tüm branşlarda profesyonel ve amatör şubeler kurar.
Adını, sponsorluk yapacak 3. şahıslara forma reklamlarında ve diğer yerlerde kullanması
için verip sözleşmeler yapabilir.
Açık ve kapalı spor alanları ve salonları inşa eder, kiralar, lokal ve tesisler açar.
Amacı ile ilgili olarak mevzuata uygun biçimde profesyonel şube kurar, profesyonel
dalları yürütmek için iştiraklerde bulunur, işbirliği yapar.
Kulüple ilgili yayın yapar, ilan ve reklam alır.
Mevzuata uygun biçimde kurulmuş federasyonlara katılır veya bu federasyonları kurar.
Kulübe üye kazandırmak ve sporcu yetiştirmek için spor şubeleri açabilir.
Balo, yemekli toplantı ve konser gibi geceler düzenler.
Taşınır ve taşınmaz mal iktisap edebilir. Vakıflara iştirak edebilir.
Kurs, konferans ve seminerler düzenleyerek gençlerin sosyokültürel gelişimine katkıda
bulunur.
Geleneksel sporlar ve folklor gibi kültür varlıklarımızın geleceğe aktarılması konusunda
etkinlikler düzenler, düzenlenen etkinliklere ortak olarak katılabilir.
Kanunların sporla ilgili mevzuatının yetki verdiği spor dallarında spor okulları açabilir,
profesyonel sporcu, teknik direktör, monitör, teknik ve idari personel yetiştirir, alır,
kiralar, mevzuata uygun profesyonel spor dalları kurar, yönetir ve bu tür kuruluşlara ve
birliklere katılır.
Spor mevzuatına uygun amatör ve profesyonel tüzel kişilik, vakıf ve yardımlaşma
kuruluşları kurar, şube açar, kurulu ve kurulacak olanlara katılır, uluslararası faaliyette
bulunur, yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olur, üyelikten ayrılabilir.
Projeler hazırlar uygular veya uygulanmakta olan projelere ortak olabilir.
Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunmak.

KULÜBÜN RENKLERİ VE ARMASI
MADDE 4- Kulübün renkleri “YEŞİL VE BEYAZ” dır.
Alamet-i farikası; ek-1'de belirtilmiş olduğu gibi Ters Hilal şekli ve etrafından dairelerden
oluşan desendir. Desenin altında kulübün kuruluş yılı olan 1966 ibaresi yer alır.
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İKİNCİ KISIM
ÜYELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYE-ÜYELİK TÜRLERİ-ÜYELİK KOŞULLARI-BAŞVURU-KABUL
ÜYE
MADDE 5- Tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle “YEŞİLAY
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ” üyesi sıfatını kazanan kimsedir. Genel Kurul uygun
bulduğu takdirde YEŞİLAY adının önüne veya arkasına sponsor firma ismi alabilir.

ÜYELİK TÜRLERİ
MADDE 6- Kulübün iki türlü üyesi vardır
a) Asil Üye
b) Onursal üye
ASİL ÜYE OLMA KOŞULLAR!
MADDE 7- Kulübe, medeni hakları kullanmak yeteneğine sahip gerçek ve tüzel kişiler ile 18
yaşını doldurmuş, tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek, yetenek ve niteliklere
sahip, Yeşilay ruhu ve sevgisi dolu olan her gerçek ve tüzel kişi üye olabilir. Kötü şöhret
sahibi olanlar, cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan
dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar, yönetim kurulu veya genel kurul kararı ile üyelikten
çıkarılmış olanlar, kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar, Türkiye'de oturma hakkına sahip
olmayan yabancılar, niteliği ne olursa olsun kulübe borçlu olanlar, yasalarla derneklere
üyeliği yasaklanmış olanlar kulübe üye olamaz. 18 yaşından küçük olanlar ve orta öğretim
öğrencileri, ancak; veli ya da vasilerinin yazılı izni ile derneğin sportif ve kültürel
faaliyetlerine katılabilirler.

ASİL ÜYELİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ
MADDE 8- Üyelik başvurusu için bir başvuru tarihi sınırlaması yoktur.

BAŞVURU İŞLEMİ
MADDE 9- Üye olmak için başvuruda bulunan kişilerin;
a) Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıması
b) Kendisi hakkında bilgi alınabilecek şartlara sahip olması
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c)
d)
e)
f)
g)

En az 5 yıllık iki kulüp üyesi tarafından önerilmesi
Kulüp tarafından hazırlanan "Üyelik Başvuru Formu" nu doldurması
Yeteri kadar fotoğraf vermesi
Üyelik Başvuru Formu ve fotoğrafları kulübe bizzat ibraz etmesi
Başvuru belgesini kulüpte kayıttan geçirtmesi

Şartlarını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri kurul kararı ile her takvim yılında
en fazla 25 üye tavsiyesinde bulunabilirler. Tavsiye kararı salt çoğunluk ile alınabilir. Kaydı
açık her 5 (Beş) yıllık üye, bir takvim yılında en fazla 3 kişiyi önerebilir. Bu tüzük
değişikliğinin kabulünden önce yapılan işlemler, kazanılmış hak olarak kabul edilir. Başvuru
formunun şekli, eklenmesi gereken bilgi ve belgeler bir yönetmelikte tespit edilir.

ÜYELİGE KABUL İŞLEMİ
MADDE 10a) Üyelik başvurusu ve ekleri olan (sicil kaydı, ikametgâh, kimlik fotokopisi) bir dosya
halinde kulüp genel sekreterliğine verilir.
b) Yönetim kurulu, üyelik başvurusunu, başvurunun genel sekreterliğe verilmesinden
itibaren 30 (otuz) gün içinde karar vermek zorundadır.
c) Yönetim kurulunun üyeliği kabul ya da ret kararı, bir yazı ile başvuru sahibine
bildirilir.

SPORCULAR
MADDE 11- Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü'nde spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan
ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı
çıkartılan kişilere sporcu denir.
Sporcular seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

SPORCU OLMA KOŞULLAR!
MADDE 12- Sporcularda aşağıdaki koşullar aranır:
a) 18 yaşından küçüklerle, ilköğretim ve liseye devam eden öğrencilerin veli veya
vasilerinden yazılı izin belgesi alınmış olmak,
b) Spor yapmak için yönetim kurulunca, kulübe alınmasına karar verilmiş olmak,
c) Lisans çıkartılmış olmak,
d) Sporcu kaydının tutulması için yönetim kurulunca genel Sekreterliğe bildirilmiş
olmak,
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ONURSAL ÜYE
MADDE 13- Katılmaları Kulüp için manevi bir değer taşıyacak ve kişilikleri, toplumdaki
yerleri, eserleri ile Kulübün amacı ve etkinliklerinde önemli katkıda bulunabilecek seçkin
kişiler Kulübe Onursal üye olarak kabul edilebilirler.
Onursal üyelerin oy ve seçilme hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti verirler. İkametgâh şartı
aranmaz.

ONURSAL ÜYELİGE KABUL İŞLEMİ
MADDE 14- Onursal üyelik için kabul kararı, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından
verilir.

ASİL ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
MADDE 15a) Tüzükte öngörülen koşulların oluşması halinde, üyeliği yönetim kurulu tarafından
karar verilir.
b) Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte 50 TL (Ellitürklirası) giriş
ücretini 10 gün içinde ödemesi bildirilir.
c) Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde üyelik başvurusu başka
bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar.
d) Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen yeni üye, üye kütüğüne
kaydedilir.
e) Kayıt işlemi yapılan üye, kabul tarihinden itibaren Yeşil Gençlik ve Spor Kulübü'nün
asil üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır.
f) Asil üye, aidatlarını ve kulübe karşı olan tüm muaccel borçların tamamını ödemiş
olmak koşuluyla genel kurul toplantılarına katılma, seçme ve seçilme hakkına sahip
kişilerdir.
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İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HAK VE YÜKÜMLÜLÜK-ÖDENTİ-ÜYELİGİN SONA ERMESİYENİDEN BAŞVURU
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 16- üyelik, kulübe ilişkin olarak iş bu tüzük hükümleriyle belirlenmiş hak ve
yükümlülükleri oluşturur

A. Üyelerin Hakları;
a) Genel Kurul toplantılarına, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara
katılmak,
b) Seçmek ve seçilmek,
c) Kulüp çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar
çerçevesinde yararlanmaktır.
Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin kulübe olan muaccel borçlarını ve
aidatlarını ödemiş olması koşuluyla Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendi
kullanır.
Tüzel kişilerin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı ya da temsile görevlendireceği
kişi oy kullanır.

B. Üyelerin Yükümlülükleri;
a) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Kulüp Tüzüğü ve bunlara uygun olarak
kulüp düzenine uymak, kulübe sadakat göstermek, düzenlenecek yönetmelik ve
yönergeler hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlarına uymak,
b) Her tür ödenti ve ödemelerini zamanında yapmak,
c) Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için
gereken katkıda bulunmakla,
d) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile kulüp organlarının aldığı kararlara uymak,
e) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

ÖDENTİ ÖDEMEME HALİNDE ÜYELİK KAYDININ GEÇİCİ KAPATILMASI
MADDE 17- Yıllık ödentisini takip etmek ve zamanında yapmak konusundaki sorumluluk
üyenin kendisine aittir. Yıllık ödentisini ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılması
kararı Yönetim Kurulu'nca alınır, ilgilinin siciline işlenir. Üyeliği geçici olarak kapatılan üye,
o takvim yılında yapılan genel kurullarda seçme ve seçilme hakkını kullanamaz, genel kurul
salonuna giremez.
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ÜYELİK KAYDININ YENİDEN AÇILMASI:
MADDE 18- Tüzüğün 17. maddesi uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin, Genel
Sekreterliğe yeniden kabul için yazılı olarak başvurması durumunda, son yılın rakamı
üzerinden 5 (beş) aidat bedelini ödemesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla üyeliği açılır.

ÜYELİGİN SONA ERMESİ
MADDE 19 - Kulüp üyeliği; kendiliğinden, istifa halinde, tüzük hükümleri uyarınca ve kesin
çıkarma hallerinde sona erer.
a) Üyeliğin kendiliğinde sona ermesi hali: Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu
hükümlerine göre üyelik koşullarının yitirilmesi
b) Üyeliğin istifa halinde sora ermesi: istifa ettiğini yazılı olarak yönetim kuruluna
bildiren üyenin üyelik sıfatı sona erer. Bu durumda kulübün, istifa eden üyeden
kanundan ve tüzükten kaynaklanan her türlü hakkını talep etme hakkı saklıdır.
c) Üyeliğin tüzük hükümleri uyarınca sona ermesi: üye olabilme şartlarını kaybedenler,
tüzükte belirtilen mali yükümlülüklerini ihlal edenler, yeniden üyeliğe alınması
sonrası 2 (iki) yıl üst üste yıllık aidat bedelini takvim yılı sonuna kadar ödemeyenler
yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
d) Tüzüğün 17 ve 18. maddelere göre; aynı takvim yılı içerisinde aidat bedeli ödemesini
yapmayanlar
e) Üyelikten kesin çıkarılma; Tüzük hükümlerine göre kulüpten kesin çıkarma
gerektiren bir suç işleyenler, Disiplin Kurulunun Kararı ve Genel Kurulun onayı ile
üyelikten çıkarılır.
Üyelikten çıkarılan veya çıkarılması kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir.
Kaydı, (e) bendi gereğince yönetim kurulu kararıyla silinen kişi, hiçbir şekilde yeniden kulübe
üye olamaz, kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.
Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir
hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar vefatı ile sona erer.

YENİDEN ÜYELİGE BAŞVURU
MADDE 20- Tüzüğün 19. maddesinin (a) ve (e) fıkralarına göre üyeliği sona erenler üyelik
için yeniden başvuruda bulunamazlar.
Aynı maddenin (b) fıkrasına göre üyeliği sona ermiş olanlar, bu tüzük hükümlerine
göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler. Bununla
ilgili olarak ilk üyelik giriş ücreti bedelinin 10 (On) katını öder, ancak kıdem hakkı tanınmaz.
Aynı maddenin (d) fıkrasına göre üyeliği sona ermiş olanlar, kendilerinin yazılı
başvurusu üzerine ilk üyelik giriş ücreti bedelinin 5 (beş) katını ödemesi halinde yönetim
kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir. Ancak bu durumda kendisine kıdem hakkı
tanınmaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
GİRİŞ ÜCRETİ
MADDE 21- Üye giriş ücreti; yönetim kurulunun yürürlük tarihini belirterek yapacağı teklif
üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu tüzüğün kabul edildiği tarihte giriş ücreti 50-TL
(Ellitürklirası) olarak kabul edilmiştir.
Onursal üyelerden giriş ücreti alınmaz. Giriş ücreti üye tarafından nakten bizzat
ödenir. Bir başka üyenin kulüpteki alacağından mahsup edilemez.

YILLIK AİDAT
MADDE 22- Yıllık aidat; yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurulda belirlenir. Bu
tüzüğün kabul edildiği tarihte yıllık aidat bedeli 10-TL (Ontürklirası) olarak kabul edilmiştir.
Yıllık aidat bedeli üye tarafından nakten bizzat ödenir. Bir başka üyenin kulüpteki
alacağından yıllık aidat bedeli mahsup edilemez.
Genel kurulda belirlenen aidat bedeli ve üyeliğe giriş ücreti, her takvim yılı sonunda
TC. Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu Yeniden Değerleme Artış Oranı’ndan az olmamak
kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulur.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
ORGANLAR VE SEÇİMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN ORGANLARI
MADDE 23- Kulübün organları;

a.
b.
c.
d.

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kurulu

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL
OLUŞUMU -GÖREV VE YETKİLERİ-TOPLANMAŞEKLİÇAGRIUSULU-GÜNDEM KARAR- USUL-OY KULLANIMI-İDAREYE
BİLDİRİM
OLUŞUMU
MADDE 24- Genel Kurul, kulübün en yetkili karar organı olup, kulüp üyelerinden oluşur.
Ancak;
a. Niteliği ne olursa olsun kulübe muaccel borcu olanlar
b. Tüzüğün 52. maddesi gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar ile üyeliği
askıya alınma ceza süresini tamamlamamış olanlar genel kurul toplantılarına
katılamazlar, oy kullanamazlar.
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 25- Genel kurulun, kulübün en yetkili karar organı sıfatıyla görev ve yetkileri
şunlardır;

a) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek.
b) Tüzüğün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek.

[9]

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kulüp bütçesini görüşmek, aynen veya
değiştirerek kabul etmek.
d) Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya, kurulmuş ticari
şirketlere, ticari işletmelere, vakıflara katılmaya, bunlardan ayrılmaya karar vermek.
e) Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu raporlarını görüşmek, yönetim
kurulunu mali ve idari bakımlardan ayrı ayrı aklamak.
f) Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve mevcut taşınmaz malların
satılmasına veya kulübün sahip olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek veya ayni hak
tesisi hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Tesisler kurmak için yönetim kuruluna yetki vermek.
h) Spor şubelerinin ticari işletme haline gelmesine karar vermek.
i) Gereğinde yönetim ve diğer tüm kurulları düşürmek.
j) Kulübün yasal hükümler çerçevesinde birlik, federasyon, dernek ve benzeri kurum ve
kuruluşlara katılması, ayrılması hakkında karar vermek ve bu konuda yönetim
kuruluna yetki vermek.
k) Kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt dışında spor kulübü, kurumu ve
kuruluşlarına katılmak, ayrılmak, üye olmak, satın alma hakkında karar almak ve bu
konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek. Yardımlaşma ve dayanışma sandıkları
kurmak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
l) Yurt içi ve yurt dışında şirketler, dernekler, vakıflar kurmak veya kurulmuş şirketlere,
derneklere, vakıflara katılmak, hisse senetleri almak ve satmak konularında Yönetim
Kuruluna yetki vermek.
m) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, İlgili Yönetmelikler ve Tüzük ile kendisine
tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.
n) Disiplin kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma cezasını kabul etmek,
kaldırılmasına veya cezanın değiştirilmesine karar vermek.
o) Tüzüğün 5. Maddesi gereğince Yeşilay adının önüne veya arkasına sponsor firma ismi
alınmasına karar vermek.
p) Kulübün feshine karar vermek.

TOPLANTI TÜRLERİ
MADDE 26- Genel kurul; Yeşilay Gençlik Spor Kulübü Genel Kurulu iki toplantı yapar:
a) Olağan Seçimli toplantı,
b) Olağanüstü toplantı,
Bu toplantılarda gündemin ilk üç maddesi:
a) Açılış
b) Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması
c) Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın söylenmesi şeklindedir.
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OLAGAN SEÇİMLİ TOPLANTI VE GÜNDEMİ
MADDE 27- Seçimli genel kurul toplantıları Üç yılda bir Nisan ayı içerisinde olağan olarak;
tüzüğün 28. maddesi gereğince olağanüstü yapılır. Olağan seçim toplantısının gündeminde
yalnız;
1) Kulüp Başkanının ya da görevlendireceği bir kişinin sunuş konuşması
2) Yönetim Kurulunun İdari, Mali ve Sportif raporunun okunması
3) Denetim Kurulu Raporunun okunması
4) Okunan raporlar hakkında görüş açılması
5) Yönetim Kurulunun idari ve mali bakımdan ayrı ayrı aklanması
6) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
7) Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
8) Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması
9) Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
10) Dilek ve önerilerin alınması
bulunur.
Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz. Seçim toplantılarında, yönetim kurulu
adaylarının program ve tanıtım konuşmaları yapılır.

OLAGANÜSTÜ TOPLANTI VE GÜNDEMİ
MADDE 28- Olağanüstü toplantı;
a) Yönetim Kurulu kararı,
b) Denetim Kurulunun yazılı kararı,
c) Seçimli olağan genel kurul toplantısına üç aydan fazla bir süre kala yönetim kurulu
üyelerinin; yedek üyelerin de davet edilmesine rağmen yönetim kurulu üye sayısının
herhangi bir nedenle salt çoğunluğun altına düşmesi halinde,
d) Yönetim Kurulu'nun tüzüğün 27/5 maddesince Yönetim Kurulu'nun aklanamaması
halinde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla;
e) Genel kurula katılma hakkı olan üyelerden 1/5 (beşte bir)'inin kulübe bizzat kimlik
ibrazıyla yazılı müracaatı üzerine yapılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula
katılma haklarının olup-olmadığı Genel Sekreterlikçe incelenir.
Olağanüstü toplantı gündeminde toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri
konulardan başka konu bulunmaz. Olağanüstü toplantıda gündeme ilave ve değişiklik
yapılamaz.
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Olağanüstü toplantı yönünde tüzüğün 28. maddesinin b,c,d,e, bentlerinde belirtilen
istekler üzerine yönetim kurulu, en çok 30 (otuz) gün içinde genel kurulu olağanüstü
toplantıya çağırmak ve toplantıyı gerçekleştirmek zorundadır.

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAGRI USULÜ VE DÜZENİ ÇAGRI USULÜ
MADDE 29- Genel Kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu ilin sınırları içerinde ve
genel kurul üyelerinin rahatça izleyebilecekleri ve çalışmalara katılabilecekleri bir salonda
yapılır.
Genel kurul çağrısı, Yönetim kurulu tarafından genel kurul toplantısının yapılacağı
gün, saat ve yer ile toplantı gündemini, toplantı gününden en az 15 (on bes) gün öncesinden
dernek üyelerine kulübün resmi internet sitesinde, “YESİLAYSK” adı ile kulüp adına kayıtlı
SMS sisteminden veya üye tarafından üyelik formunda beyan edilen e-posta adresine
elektronik olarak ilan edilmek suretiyle duyurulur. Bu duyuruda genel kurul toplantısının
yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi yer almak zorundadır.
Yapılacak bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü,
saati ve yeri ayrıca bildirilir. İlk toplantı günü ve ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir
haftadan az olamaz.
Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakıldığı taktirde, geri bırakılma nedenleri
belirtilmesi suretiyle, üyelere kulübün internet sitesinden duyurulur. İkinci toplantı bırakılma
tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılır.

GÜNDEM
MADDE 30- Olağan genel kurul ve seçimli olağan genel kurul gündemi yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
Olağan genel kurul gündem tadili için toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri
tarafından yapılan yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.
Olağanüstü genel kurul gündemini, 28. Madde çerçevesinde çağrıyı yapan kişi veya kurullar
belirler.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 31- Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesi Genel Sekreterlikçe
düzenlenir ve yönetim kuruluna verilir.
Listeler, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanır.
Genel Kurulun ilki, tüm üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
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Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle genel kurulun ertelenmesi halinde yapılan ikinci genel
kurul toplantısında salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu durumda da genel kurula katılan üye
sayısı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üye tam sayısının üç katından az olamaz.
Genel kurul tüzük değişikliği için yapılıyorsa, kayıtlı üye sayısının yarıdan 1 (bir) fazlası,
derneğin feshi için yapılıyorsa üye tam sayısının üçte ikisinin genel kurula katılımı şartı
aranır. Bu şartlar yerine getirilmeden tüzük değişikliği ve derneğin feshi için genel kurul
yapılamaz.
Genel kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 32- Genel kurul yapılış şekli ve düzeni yönetim kurulu tarafından hazırlanan
Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü tarafından belirlenir.
Genel Kurul toplantıları genel kurul üyeleri tarafından seçilen bir başkan, bir başkan
yardımcısı ve iki sekreterden oluşan" Genel Kurul Başkanlık Divan"ı tarafından yürütülür.

OY KULLANMA ŞEKLİ
MADDE 33- Genel kurul toplantılarında organların seçimi gizli oyla, diğer tüm oylamalar
işaret oyuyla açık şekilde yapılır.

İDAREYE BİLDİRİM
MADDE 34- Genel kurulda seçimi yapılan tüm organlara seçilen asıl ve yedek üyelerin ad,
soyad, nüfus bilgileri ve ikametgahları, Mülki İdare Amirliğine yazılı olarak 1 hafta içerisinde
bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU
OLUŞUMU -GÖREVVE YETKİLERİ-TOPLANTI-MÜNFESİH-BAŞKANLIKGENEL SEKRETERLİK-MUHASİP ÜYELİK

OLUŞUMU
MADDE 35- Yönetim kurulu; üç yıl için genel kurul üyeleri arasından blok liste olarak genel
kurul üyelerine sunulan listeden, gizli oyla seçilen 9 asil, 9 yedek üyeden oluşur.
Aday her yönetim kurulu listesi, Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü’ne 50-TL.
(Ellitürklirası) bağış yapmak zorundadır.
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Tüzüğün kabul edildiği tarih itibariyle bu rakam 50-TL. olmakla birlikte bu rakam her
takvim yılı sonunda TC.Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu Yeniden Değerleme Artış
Oranı'ndan az olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bağış makbuzunu kongre salonunda Kongre Divan Kurulu'na ibraz etmeyen listenin
adaylığı otomatikman düşer.
Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, seçimi izleyen üç gün içinde toplanarak bir
başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçer, diğer üyeler
arasında görev dağılımı yapılır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici
ya da sürekli görev değişikliği yapabilir. Seçim sonuçları ile görev bölümü karar defterine
geçirilir.
Yönetim kurulu üyelerine yukarıda belirlenen görevlerden ancak biri verilebilir.
Yönetim kurulu başkanının en az 3 yıl kulüp üyeliği ve en az 1 yıl yönetim kurulu üyeliği
yapmış olma zorunluluğu vardır. Diğer yönetim kurulu üyeleri için bu şartlar aranmaz.
Asıl üyelerden birisinin herhangi bir nedenle asıl üyeliğinin sona ermesi halinde
yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda yedek üyelerden seçeceği üyeyi yönetim kurulu kararı
ile asil üyeliğe seçer.
İstifa ederek ayrılan veya görev süresini tamamlayan yönetim kurulu üyeleri, görev
sürelerinden sorumlu olup; genel kurula hesap vermekle sorumludurlar. Yönetim kurulu
üyeleri ibra edilmeden yapılacak seçimde hiçbir organda göreve seçilemezler

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 36- Yönetim kurulu, kulübün karar ve yürütme organı olup; diğer organların ve
kurullarının görüşünü alarak kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerin ve genel
kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kulübü temsil etmek ya da gerektiğinde temsil için yönetim kurulu asil üyelerinden
bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Tüzük ve genel kurul amaçlarını gerçekleştirmek için sözleşmeler imzalamak, genel
kurul kararlarını yerine getirmek,
c) Kulübün spor yarışmalarında bireysel ve takım halinde başarı hedefine ulaşılması için
gerekli önlemleri almak, atılımları yapmak,
d) Genel Kurulca kabul edilen bütçeye göre mali tasarrufları yapmak,
e) Tüzükte gösterilen amacı gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik
uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunmak, mevzuat hükümleri ve genel
kuruldan yetki almak koşulu ile yurt dışında temsilcilik veya şube açmak, dernek ve
üst kuruluşlara üye olma kararı vermek,
f) Genel kurulu toplantıya çağırmak,
g) Kulübün tutulması yasal defterleri ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak muhasebe
kayıtlarını tutmak, defterler ile ilgili kağıtları yetkili mercilere tasdik ettirmek ve
düzenli tutulmalarını ve günü gününe işlenmelerini sağlamak,
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h) Sosyal ve sportif şubelerin faaliyetlerini yönetecek kimselerini seçmek, komiteleri
kurmak, spor şubelerin verimli çalışabilmesi için teknik adamları tayin etmek,
i) Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu
saptamak,
j) Kesin çıkarma kararlarını uygulamak,
k) Kesin çıkarma kararlarının görüşülmesini temin bakımından ilgilisinin talebi halinde
yapılacak ilk genel kurul gündemine almak,
l) Gerek gördüğünde doğrudan kaydı açık üyelerin yazılı isteklerini dikkate alarak genel
kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
m) Yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurula sunmak ve onay almak
n) Üyelik başvurularını almak, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp,
sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirmek,
o) Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin çıkarma kararlarını uygulamak.
p) Disiplin cezaları kesinlik kazandıktan sonra üyenin siciline işletmek ve üyeye
bildirmek,
q) Türk vatandaşı olmayanların kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları 10 (on) gün
içinde mülkin en büyük amirine bildirmek,
r) Sporcular hakkında gerekli disiplin kararlarını almak,
s) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, yönetmelikler ve bu tüzük ile kendilerine
tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,
t) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konusunda
gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak ve ticari işletmeler kurmak
u) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde kulübün sahibi olduğu veya kullanımına
tahsis edilen taşınmaz mallar üzerinde yapılacak inşaat, irtifak hakkı, kira, işleticilik
veya ortaklık sözleşmelerini yapmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 37- Yönetim kurulu, ayda en az bir kez toplanır. Toplantı gündemi genel sekreter
tarafından hazırlanır, ancak her üye dilediği konuyu toplantı gündemine aldırabilir.
Toplantıya kulüp başkanı, kulüp başkanın hazır olmaması halinde başkan yardımcısı
başkanlık eder. Yönetim kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Alınan kararlar genel
sekreter tarafından karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imza edilir.
Yazılı çağrıya rağmen mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim
kurulundan istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve
altsoyu arasındaki bir hukuki işlem, maddi menfaat veya uyuşmazlık konusunda alınması
gereken kararlarda oy kullanamaz.

YÖNETİM KURULUN MÜNFESİH SAYILMASI
MADDE 38- Her ne sebeple olursa olsun; başkan dahil, yönetim kurulu üye sayısı (yedek
üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) salt çoğunluğun altına düşmesi halinde yönetim
kurulu münfesih sayılır. Istifa etmemiş üyeler, seçime kadar görevlerine devam edebilirler.
Bu durumda;
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a) Yıllık olağan genel kurula üç ay ya da daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan
genel kurulda yapılır.
b) Olağan genel kurula üç aydan fazla bir süre varsa, seçimler için genel kurul; mevcut
yönetim kurulu üyeleri veya başkan veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde
olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu çağrının yapılamaması halinde kulüp üyelerinden
birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapılacak başvuru üzerine,
mahallin Sulh Hukuk hâkimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından seçeceği üç
kişiyi bir ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 39- En az 3 yıl kulüp üyeliği ve en az 1 yıl yönetim kurulu üyeliği yapmış olma
zorunluluğu olan yönetim kurulu başkanı; yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi üyeleri
arasından seçilir.
Yönetim kurulu başkanı, “Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı” sıfatıyla kulübü
temsil eder. Her ne sebeple olursa olsun, kulüp başkanlığının boşalması halinde, yönetim
kurulu kendi içinden yeni bir yönetim kurulu başkanı seçinceye kadar, kulübü başkan
yardımcısı temsil ve idare eder.
Başkan, Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü’nün de başkanı sıfatı ile aşağıdaki görevleri
yerine getirir:

a) Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.
b) Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve
düzenler.
c) Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü
hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik
ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.
d) Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.
e) Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder.
f) Mevzuatın ve kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini
kullanır. Kulüp başkanı bulunmadığı hallerde başkanın yetkileri, başkanın yetkili
kılacağı başkan vekili tarafından kullanılır.

YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 40- Yönetim Kurulu Genel Sekreteri; yönetim kurulunun ilk toplantısında kendi
üyeleri arasından seçilir. Genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a)
b)
c)
d)

Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.
Personel kadrosunu düzenler ve denetler.
Üyeler arasındaki ilişkileri düzenler.
Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15 gün
içinde yanıt vermek zorundadır.
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e) Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim kurulu
tarafından kabul edilen anlaşmaları uygular.
f) Başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde, yönetim kurulu kararları
doğrultusunda idari işlerde tek başına, mali konularda muhasip üye ile birlikte kulübü
temsil ve ilzam eder.

MUHASİP ÜYE GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 41- Muhasip üye, mali işlerden sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kulübün mali işlerini yürütür.
b) Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, yönetim kurulunun bütçe dışı sarf
kararlarını uygulamaz.
c) Sarf belgelerini ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar.
d) Muhasip üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz.
e) Muhasebe yetkilisi, Muhasip üyeye karşı sorumludur.
f) Muhasip üye yapılacak ödemelerle ilgili listeyi yönetim kuruluna sunar.
g) Muhasip üye, talepleri halinde muhasebe kayıtlarını yönetim kurulu ve denetim kurulu
üyeleri ve görev verilen bağımsız denetim kuruluşunun incelemelerine sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM KURULU
OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
OLUŞUMU
MADDE 42- Denetim kurulu, genel kurul üyeleri arasından, genel kurulca 3 (Üç) yıl için
seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Üyelerden herhangi birisinin kurul
üyeliğinin sona ermesi halinde yedek üyelerden İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirilen listedeki
üye sıralamasına göre ilk sıradaki üye asil üyeliğe getirilir.

GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 43: Denetim Kurulu; kulübün iç denetim organı olup; görev ve yetkileri şunlardır:
a) Altı aydan fazla ara vermemek üzere kulüp hesaplarını denetlemek,
b) Alınan karar ve yapılan işlemlerin, mevzuat ve tüzük hükümlerine uyup uymadığını
izlemek,
c) Hesapların düzenli izlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu incelemek ve
denetlemek,
a) Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamalar ile mevzuat ve tüzük hükümlerine
aykırı bulduğu sair işlemler konusunda yönetim kurulunu yazı ile uyarmak,
d) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu yazılı olarak yönetim kurulu vermek,
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e) Gerek gördüğünde yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
f) Görev ve yetki alanı içine giren önemli gördüğü bir konu hakkında genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırmak,
g) Genel kurul öncesinde yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve
kesin görüşünü genel kurula bildirmek,
b) Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Denetim kurulu;
görevini toplu olarak yapabileceği gibi aralarından birine belli konularda inceleme ve
araştırma yapmak üzere yetki verebilir. Bu şekilde düzenlenecek olan rapor Denetim
Kurulu'nun ortak raporudur.
Denetim kurulunca hazırlanan tüm raporlar, kulüp üyelerinin incelemesi için kulübün resmi
internet sitesinde yayınlanır. Denetim kurulu üyelerinin görevlerini getirmesi esnasında kulüp
çalışanları ve yetkilileri, bu üyelere yardımcı olmak zorundadır. Denetim Kurulu üyelerinin
talep ettiği her türlü bilgi, evrak, kayıt kendilerine verilerek görevlerini ifa etmeleri sağlanır.
Denetim sonunda suiistimalin veya kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz
harcamaların ve tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde; Denetim Kurulu,
genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.
Denetim kurulu üyelerinin görevlerini ihmal etmesi sonucunda kulübün uğrayacağı
her türlü maddi zarardan denetim kurulu üyeleri; yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
müştereken ve müteselsilen şahsi mal varlıkları ile kulübe karşı sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU
OLUŞUMU, ÇALIŞMA YÖNTEMİ, GÖREV VE YETKİLERİDİSİPLİNCEZALARI VE UYGULAMALARI
OLUŞUMU
MADDE 44- Disiplin kurulu, kulüp üyeliğinde 10 (on) yılını doldurmuş ve herhangi bir
disiplin cezası almamış genel kurul üyeleri arasından genel kurulca 3 (Üç) yıl için seçilen 3
(üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Üyelerden herhangi birisinin kurul üyeliğinin sona
ermesi halinde yedek üyelerden
İl Dernekler Müdürlüğü'ne bildirilen listedeki üye sıralamasına göre ilk sıradaki üye
asil üyeliğe getirilir.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE GENEL ESASLAR
MADDE 45: Disiplin kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir
başkan yardımcısı seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya başkan yardımcısı
başkanlık eder. Kurul, salt çoğunlukla toplanır. Oyların eşitliği halinde başkanın verdiği oy
yönünde karar alınır.
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Yönetim Kurulu vasıtasıyla ulaştırılan veya üyeler tarafından yapılan yazılı şikâyet
başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.
Gerektiğinde soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir. Başvuru, doğrudan
doğruya disiplin kuruluna yapılması halinde şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti yönetim
kuruluna gönderilir. Yönetim kurulu, dilerse görüşünü on gün içerisinde yazılı olarak disiplin
kuruluna bildirir.
İlgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü takdirde belgeleri
taraflardan ya da kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller toplanıp, tahkikat
tamamlandıktan sonra kararını verir.
Disiplin kurulu kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmesi
halinde şikâyet olunan hakkında tedbir kararı vererek, yargı sürecini beklemek zorundadır.
Olay hakkında yargının vereceği karar, disiplin kurulunca dikkate alınır. Aynı söylem eylem
ve davranıştan ötürü ceza saptanmasına gerek olmadığı yönünde yargısal ve idari mercilerce
verilen kararlar, ayrıca disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine engel
değildir.
Savunmasını yapmaya gelmeyen kimse hakkında mevcut delillere göre karar verilir.
Tahkikatın sonuçlanmasından sonra en geç on beş gün içerisinde kararı verilir ve kararlar
gerekçeli olarak yazılır. Kesin veya geçici çıkarma hariç, disiplin kurulunun vermiş olduğu
kararlar kesindir. Kararlar, yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası
yönetim kurulu tarafından ilgiliye yedi gün içerisinde tebliğ edilir.
Disiplin kurulu vereceği disiplin cezalarında hafifletici veya ağırlaştırıcı nedenlerin
saptanması halinde durma göre cezanın alt-üst sınırlarını belirlemeye, bir alt veya üst cezayı
saptamaya yetkilidir.
Kurul, üyenin soruşturma konusu söylem, eylem ve davranışları ile bunlardan
pişmanlık duyup- duymadığını ve daha önce bir disiplin cezası alıp- almadığını dikkate alır.
Tekerrür halinde bu duruma uyan cezanın bir üstünü vermeye yetkilidir.

DİSİPLİN CEZALAR!
MADDE 46- Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin
ağırlığına göre uygulanacak yaptırımlar şunlardır:
a) Uyarma: üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile
bildirilmesidir.
b) Kınama: üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile
bildirilmesidir.
c) Üyeliğin geçici askıya alınması: Kulüp üyeliğinin tüzüğün 49. maddenin (f) ve (g)
bendi hükümleri hariç bir haftadan bir yıla kadar askıya alınmasıdır. Tüzüğün 49.
Maddesinin (f) ve (g) bendi gereği üyeliğin askıya alınma süresi yargılamanın kesin
sonucuna kadar devam eder.
d) Üyelikten kesin çıkarma: Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesidir.

[19]

UYARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 47Kulüp düzenini bozacak söylem veya kulübün itibarını zedeleyecek eylem veya davranışlarda
bulunmak.

KINAMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 48a) Kulübün onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya eylem veya davranışlarda
bulunmak.
b) Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
c) Kulüp düzenini bozacak söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
d) Uyarma yaptırımı gerektiren hallerden herhangi birini tekrarlamak.

ÜYELİGİN GEÇİCİ ASKIYA ALINMASI YAPTIRIMINI GEREKTİREN
EYLEMLER
MADDE 49a) İlgili mevzuat, kulüp tüzüğü, yönetim kurulu kararlarına aykırı eylem veya
davranışlarda bulunmak.
b) Üyelerin onur veya saygınlığına zarar verici, onları küçük düşürücü ve benzeri
söylem, eylem veya davranışlarda bulunmak.
c) Kulüp başkanları, yöneticileri, teknik direktörleri, sporcuları, organları ve kurulların
üyelerini eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söylem,
eylem ve davranışlarda bulunmak.
d) Eleştiri sınırları dışında kulübü aşağılayacak veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla
kulübe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak.
e) Genel ahlaka aykırı kulübe zarar veren söylem, eylem veya davranışlarda bulunmak.
f) Doping, fair-play, şike, teşvik primi eylemlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek
suçlamasıyla haklarında adli makamlarca dava açılmış olmak,
g) Kulübün malvarlığını zarara uğratmak, kulübün işleyişi veya hukuksal düzenine
aykırılık nedeniyle aleyhlerine mahkemede dava açılmış olmak.

ÜYELİKTEN KESİN ÇIKARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER
MADDE 50a) Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek.
b) Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını
engelleyici söylem, eylem veya davranışlarda bulunmak.
c) Kulüp başkanı, yöneticileri ile üyelerine karsı hakaret veya fiili eylemde bulunmak.
d) Kulübün malvarlığına kasten zarar verici eylem veya davranışlarda bulunmak.
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e) Doping, fair-play, şike, teşvik primi eylemlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek
suçlamasıyla haklarında ilgili federasyon veya mahkemeler tarafından verilmiş kesin
ceza kararları bulunmak.

DİSİPLİN KURULU KARARLARININ UYGULANMASI
MADDE 51- Üyelikten kesin çıkarma kararları hariç alınan kararlar kesindir. Disiplin Kurulu
almış olduğu kararı gereğinin yapılması için yazıyla Yönetim Kuruluna bildirir.
Yönetim Kurulu, çıkarma kararı dışındakileri yazılı olarak üyeye tebliğ eder.
Kesin çıkarma cezaları yapılacak olan ilk Genel Kurul gündemine konularak genel kurulda
oylamaya sunulur. Genel Kurul, Disiplin Kurulu kararını onaylar, kaldırır veya değiştirir.

ÇIKARMA CEZASI ALANLARIN DURUMU
MADDE 52- Haklarında kesinleşmiş üyelikten çıkarma kararı alınmış olanların kulüp
merkezine, protokol tribününe ve tesislere, bir üyenin konuğu olarak dahi gelmesi yasaktır.
Üyeliği geçici askıya alınanlar hakkında da ceza süresince yukarıdaki yasak uygulanır.
Haklarında üyeliği geçici askıya alınanlar veya çıkarma cezası verilmiş üyeler için karar
kesinleşinceye kadar disiplin kurulu gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.

ZAMANAŞIMI
MADDE 53- Olay tarihinden başlayarak altı ay içerisinde disiplin kovuşturmasına konu
edilmeyen söylem, eylem ve davranışlar, disiplin cezaları bakımından zamanaşımına uğrarlar.
Ancak konunun aynı zamanda yargı makamları önünde ceza kovuşturmasına konu edilmesi
durumunda ceza zamanaşımı uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
SPOR ŞUBELERİ
AMATÖR ŞUBELER-PROFESYONEL ŞUBELER
AMATÖR ŞUBELER
MADDE 54- Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin, özel sporcuların ruhen, fiziken
ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli
branşlarda amatör spor şubelerini kullanarak çalışmalar düzenler ve yürütür.
Amatör spor şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre yönetim kurulu
tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçeden yapılır. Yönetim
kurulu kararı ile bu şubelere ilişkin kendi bütçesini yapan özerk şube yönetimleri
oluşturulabilir.
Amatör spor şubelerinin çalışma ve yöntemlerinden, yönetim kurulunun amatör spor
şubelerinden sorumlu üyesi, spor direktörü, genel kaptanlar, kaptanlar, teknik direktörler ve
idareciler yetkili ve sorumludurlar.
Amatör şube yönetici ve kaptanları tüzüğün ilgili maddesi gereğince lisanslı sporcular
hakkında Sicil Kuruluna bilgi vermekle yükümlüdürler.
Amatör spor şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetmelikle belirlenir.

PROFESYONEL ŞUBE
MADDE 55- Profesyonel futbol şubesinin faaliyeti, yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve
yürütülür. Yönetim kurulu, bu şubenin tüm elemanlarını sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde
komiteler kurar.
Profesyonel futbol şubesinin gelir ve giderleri kulübün genel bütçesi içinde ayrı bir
fasılda toplanır. Bu şube için yapılacak harcamalar, kulübün genel bütçesini sarsmayacak ve
bütçe ile bu şubeye ayrılan ödeneği kesinlikle aşmayacak şekilde yapılır.
Mevzuatın sağladığı olanaklara göre, profesyonel futbol şubesinin şirketleşmesine
veya vakıf haline dönüştürülmesine, genel kurulca karar verilir.
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BEŞİNCİ KISIM
MALİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI-BÜTÇE
KULÜBÜN GELİRLERİ
MADDE 56- Kulübün gelirlerini şu kalemler oluşturur:

a) Giriş ücreti,
b) Yıllık aidat,
c) Kulüpçe yapılan yayınlar, medya yayın hakkı gelirleri, düzenlenecek piyango, balo,
eğlence, temsil, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d) Her çeşit spor yarışma gelirleri,
e) Kulübün malvarlığından elde edilecek gelirler,
f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar,
g) Reklam gelirleri,
h) Her çeşit isim hakkı ve patent gelirleri,
a) ı) Kulübün yurt içinde ve yurt dışında kurmuş olduğu veya olacağı ya da pay sahibi
olduğu veya olacağı şirketlerden alacağı kar payları ve temettüler,
b) k)
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden, Futbol
Federasyonundan ve diğer Federasyonlardan alınacak yardımlar,
1) Sponsorluk gelirleri,
c) Bağlı ortaklıklardan gelirler,
p) Kulübe ait ürün satışları
q) Diğer çeşitli gelirler.

ALINDI BELGELERİ VE YETKİ VERİLMESİ
MADDE 57- Kulüp gelirleri, alındı belgesi ile toplanır.
Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Kulüp Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu
karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Kulüp adına her türlü para tahsilatı makbuz karşılığında kendilerine görev ve yetki
verilen kulüp görevlilerince yapılır.
BÜTÇE
MADDE 58-Kulübün mali işleri, yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurul
tarafından kabul edilmiş bir bütçe ile yönetilir.
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Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe bir yıllıktır. Bu hazırlanan bütçe baz alınarak her
sene yönetim kurulu gelir ve giderleri gösterecek şekilde her yıl bir tahmini bütçe hazırlar.
Hazırlanan bu bütçe, derneğin imkanları doğrultusunda "denk bütçe" veya buna yakın
yapılmak zorundadır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Fasıl ve
maddeler arasında aktarma yönetim kurulu Kararı ile yapılır.
Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderler, genel bilançonun ayrı bir
bölümünde bir hesapta toplanır.
Bütçede aşağıda sıralanan birimlerin gelir ve giderleri ile bütçenin genelinde de kulübün
borçları, alacakları ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.
Yönetim kurulu bütçe dışı harcama yapamaz.
Yönetim Kurulu, Genel kurulun onayladığı gider bütçesinin yüzde 20'sini (yirmi) geçen
borçlanma için mucip sebep göstermek suretiyle Genel Kurulunun onayını almak
mecburiyetindedir.
"Bütçe dışı harcama yapılamaz" hükmüne aykırı hareket eden yönetim kurulu, Genel Kurulun
onayladığı bütçenin yüzde 20’sinin üzerinde yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından
müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Tesis yatırımları ve futbolcu transferleri için Genel Kurulu'ndan yetki alınarak sağlanacak
finansman, ancak belirtilen maksatlar için kullanılacaktır. Buna aykırı uygulamadan; yönetim
kurulu müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Kulübe ait taşınmaz mallar, Genel Kurulu kararı olmadan satılamaz, ipotek edilemez ve
mülkiyetin gayri ayni haklarına konu teşkil edilmez.
Borçlanmalara ait yönetim kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. Kulübe
tahakkuk ettirilmiş vergi, resmi, harç SSK primleri gibi yasal ödemeler, varsa gecikme ve
temerrüt faizleri ile birlikte vadesinde ödenir.

BÜTÇENİN HAZIRLANIŞI VE SUNULUŞU
MADDE 59- Bütçe tasarısı;
a)
b)
c)
d)

Son üç yılın gelir-gider ve bütçe karşılaştırmaları
Brüt ve net gelirler ile öngörülen nakit akım tabloları,
Spor şubelerinin her birinin ayrı ayrı gelir ve harcamaları,
Amacı, gerekçeleri ayrıntılı önerileri ile belirtilen yatırım ve onarım ihtiyaçları,
Yönetim kurulu tarafından hazırlanıp bastırılan yıllık olağan genel kurul öncesi isteyen
her üyeye verilmek üzere kulüp merkezinde ve kulübün resmî web sayfalarında hazır
bulundurulur.

BÜTÇENİN YÜRÜRLÜGÜ
MADDE 60- Bütçe 01 Mayıs tarihinden 30 Nisan tarihine kadar geçerli olmak üzere
hazırlanır ve bu dönem için geçerlidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ, RÜSUM, HARÇ, SGK VE İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN
SORUMLULUK
MADDE 61- Bütçesinde ödenek bulunduğu halde;

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Taşınmazlar için ödenmesi gerekli olan (bağışıklıklar dışında) emlak vergisini,
Her türlü rüsum ve harçları,
Yapılması gerekli vergi stopajlarını,
Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerini,
Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payını,
Yürürlükte veya yürürlüğe konacak olan yasalarla yükümlülük getirecek her türlü
vergi ve benzeri mali yükümlülükleri, süresinde ödemeyerek kulüp adına ceza, borç ve
gecikme faizi ödenmesinde kusurları ile neden olan ve ayrıca yetki alınmadan
kullanılan kredilere ilişkin faiz ve diğer giderlerini şahsen ödememiş olan yönetim
kurulları, dönemleri sonunda aklanmış bile olsalar sorumlu ve bunları tazmin etmekle
yükümlü olurlar.
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ALTINCI KISIM
TESİSLER-SOSYAL TESİSLER-FAALİYETLER
BİRİNCİ BÖLÜM
TESİSLER-SOSYAL TESİSLER
TESİSLER
MADDE 62: Tesisler; kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek ve kulübü daha
çağdaş yarınlara götürebilmek amacıyla gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur
ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya
verilmesine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Tesislerden, mevzuat hükümleri
dahilinde, üyeler, sporcular ve bedeli mukabilinde üye olmayanlar da istifade edebilir.
Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya
kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yönetim Kurulu'nun görüşü alınarak, ticari
işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir. Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu
sorumludur.

SOSYAL TESİSLER
MADDE 63: Sosyal tesisler; üyelerin ve sporcuların gereksinmelerini karşılamak, boş
zamanlarını değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve
beraberliği temin maksadı ile kurulur ve düzenlenir.
Sosyal tesislerin işletme hakkı ve kullanımı, gerektiğinde kulübün hak ve menfaatleri
doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin kiraya verilebilir.
Sosyal tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş
olsa dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir.
Sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İdare ve
işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle saptanır.

YATIRIM VE TESİSLER
MADDE 64: Yönetim Kurulu, kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü
yatırımları yapar. Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ve sosyal tesisler gönün ekonomik
koşullarına uygun olarak işletmeye açar.
Bu yatırım ve tesisler;
a) Kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun sürekli kiralama veya irtifak hakkı tesisi
suretiyle kulüp lehine tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır. Yönetim kurulu;
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yapılacak bu yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve genel finansman projesi ile
birlikte genel kuruldan onay almadan uygulamaya geçemez.
b) Tesis yatırımları; intifa hakkı tesis edilecek veya yap-işlet-devret modeliyle
yapılacak ise, bu yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile
birlikte genel kuruldan onay alındıktan sonra sözleşmeler yönetim kurulu tarafından
yapılır.
Ancak: (a) ve (b) bentlerinde yazılı olan hususlarda borçlanmayı gerektirmeyecek yatırım ve
tesisler için Yönetim Kurulu'nun kararı yeterlidir.

SOSYAL TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA
MADDE 65- Kulübün sosyal tesisi ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan
kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır.
Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle, iştirak paylarının miktarı ve alınma şekli
her yıl Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

YEDİNCİ KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI FAALİYETLER-ANLAŞMALAR-TÜZÜGÜN
DEGİŞTİRİLMESİ- KULÜBÜN FESHİ
ULUSLARARASI FAALİYETLER
MADDE 66: Kulüp, tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya
yönelik, uluslararası faaliyette veya iş birliğinde bulunabilir.
Mevzuat hükümleri dahilinde ve genel kuruldan yetki alınmak koşulu ve yönetim
kurulu kararı ile yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluşlar
kurabilir, dernek veya kuruluşlara katılabilir.

ANLAŞMALAR
MADDE 67- İşlem tüzükten doğan veya yetkili organlarınca verilen yetkiye dayanılarak
yapılan tüm sözleşme ve anlaşmalar ile taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade edebilmesi
ancak imza tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu
husus, işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.
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Yönetim kurulu kararından geçmeyen veya yetki alınmadan akdedilen sözleşme ve
anlaşmalar Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü, tüzel kişiliğini bağlamaz.

TÜZÜĞÜN DEGİŞTİRİLMESİ
MADDE 68- Tüzük değişikliği, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki)
çoğunluğuyla tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük değişikliği ile ilgili olarak genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerin 1/10'unun (Onda bir) yazılı isteği üzerine gündeme alınması
zorunludur. Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak çağrıda açıkça belirtilir.
Tüzük değişikliği görüşüleceği, genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin
2/3 (Üçte iki) çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmadığı takdirde; ikinci
toplantıda üye tam sayısının yarısından bir fazla üyenin genel kurula katılımı şartı aranır.
Bütçe ve sorumluluk gerektiren maddelerin değiştirilmesi nitelikli çoğunluk gerektirir
Bu toplantıda değişiklikler, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul
edilir. Tüzükte yapılacak değişiklikler, Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

KULÜBÜN FESHİ
MADDE 69- Kulübün feshi için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri
uygulanır. Kulübün feshi için genel kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci
toplantı için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 (üçte iki)'sidir. Bu konudaki
karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır.
Genel kurulca karar verildiğinde seçilecek 5 (bes) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi
yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ile Yönetim Kurulu tarafından
belirtilecek Tüzel Kişiliğe devir olunur.

KULÜBÜN ŞUBESİ
MADDE 70- Kulübün şubesi yoktur. Ancak tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde ve
gerekiyorsa ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde
yurtdışında temsilcilik açılabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararı ile,
görevlendirilen kişi ve kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir,
görevlendirilir.

YÖNETMELİKLER
MADDE 71- Gerek bu tüzükte yer alan gerekse doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak
yönetmelikler, yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Mevzuu itibari ile birbirleri ile ilgili
olanlar, tek bir yönetmelikle toplanabilir.
Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler, Genel Kurulca görüşülerek kabul
edildikten sonra yürürlüğe girerler.
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YÜRÜRLÜLÜK
MADDE: 72: İş bu tüzük genel kurulun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

KÜTAHYA YEŞİLAY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
Adı ve Soyadı

Görev Unvanı

MURAT DURAN

Başkan

MEHMET ŞİRİN

Başkan Yardımcısı

HASAN HÜSEYİN SELVİ

Başkan Yardımcısı

YILMAZ TOKERİM

Başkan Yardımcısı

EŞREF ER

Başkan Yardımcısı

EYÜP CİHAN

Başkan Yardımcısı

MEHMET BİLGİLİ

Muhasip

MEHMET KABADAYI

Genel Sekreter

SELİM AÇIKBAŞ

Üye
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İmzası

Ek-1

Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Arması
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