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ONYE FUT80L― D― DERNEこ iNiN 28/11/2014 TARiHL iLK GENEL KURULUNA AiT TOPLANTITUTANAこ |

じヽノノレリノ
YOnetm Kurulunun im2a ka時 ‖:o[ 11e duyurduou uZere Genel Kurul Toplanum z卸 2014 90nO dernek

binaslnda saat 1 3:00'de De「 nek ealkan!isma‖ sAHINln tesekklneny e tOplant:ba,IadI

l‐ G●ndemin biHnci maddesi gereoince De「 nek Ba,kanl br a,lh,kOnusmasl yapt ve yap[an yoklamada 19 0yeden

tamamlnln haz[「 bulunduounu,dOlay,slyla coounluOun saclandlo,nl soyledi

2-Glndemin ikinci maddesi gereoince demek balkanlnln davetiyle Aziz seh tle面 mi2 anisina b r dakikank saygi dun」 su
yapi arak h tamlnda lstiklal Mar,lm[z okundu

3‐Gundemin oOlncO maddesi gerettince diVan heyetinin olusturulmas1 19in Oylama yapJdi ve akabinde Divan

Baskanllo na Ufuk cAKIR Ka薔 p lyeliklere Ottu2han KlLlc ile Cumhur ARSLAN se● ld‖ё「

4‐Gttndemin dOrduncu maddesi gereoinCe YOnelm Kurulu ve Dene籠 m Kuru u ttye‖ kle面 se91mlenne gelldi Yapllan giz‖

oylama sonucundal asaolda tablo halinde YOnetim Kurulu as‖  ve yedek lyeler‖ e denetim kurulu asl ve yedek Oyeler

Selldiler

YONETIM KURULU ASIL VE YEDEK UYELER

SN YONETIM ASIL
ALDI

●Ｇ

OY
SN YONETIM YEDEK ALDIG1 0Y

■ i5mail SAHIN 18 1 Ethem TAMTURK 18

2 Metin TAMTURK 18 2 lsmai1 0CAKDAN 18

3 Muhammet KISLA 18 3 Avse OCAKDAN 18

4 Caきlar cAKIR 18 4 Avtekln GULAsTl 18

5 Kuddusi KENANOGLU 18 5 Kadir HAMARAT 18

「

~~~~~「 ~~~― ―――――――――――― ―――――

I S N I DENETLEME ASIL DENETLEME YEDEK ALDIG1 0Y

ピ_ifi空咀詮生_____
12  1 Hal‖ lbrahim TAHM150GLU

Mesut TERCANLI

12 1Ha‖ ibrahim TAHMiSC

11~1爾 面 ■ TAMTU貢7~~

Hakan KENAN

Segim sonrasrnda divan bagkanr seQim sonuglarna itirazr olan olup oimadlltnr yada segildifi gorevdeit afilnl
isteyerl olup ohnadr0rnr s.-'lu. Her hangi bir cevabrn gelmedigi g6rill0nce seEim iSlemleri sonuglandr.

S-Giindenin beginci maddesi geregince Tiirkiye Futbol Federasyonuna tescil iglemleri iqin yainetim kuruluna

velkiverilmesi genel kurula sunuldu ve oy birligi ile kabul edildi.

Cdlrd.akr r|t!G| rf,.dd-i eitdlnce demegimizin Tdrkiye Futbol Federasyonuna tescil konusunde
"akademi" isminin federasyon taralindan kabul edilmedioi,bu nedenle dernegimrzrn isminden 'akademi' rbaresjnirr

ka:Jrrriarak demek adrnrn'UNYE FUTBOL KULUBU' varilmesi genel kurula sunuldu ve oy birli6i ile kabul edildi.

7- Gaindemin yedinci maddesi gereoince divan baSkanr tarafindan derneoimiz ig ve i$lemlen hakkrnda dilek ve

rernenni olarak soz almak isteyen olup olmadrgr soruldu. Genel kurulda hazrr bulunan uyeleri tarafrndan soz alan olmadr.

8- Gi.indemin sekizinci maddesi geregi divan ba$kanrnrn kapanrg konu$masryla saat 14'00 de toplant sona

etdi.28t11/2A14
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Dernek Ttlzじ k Tadil Metni

歩ζ//・/
颯 2014 tarihinde vap an ilk genel kurultoplant slnda t121kte yapllan deこ 15ik‖ ka,aこ lda

be‖ rtilnni5tir Dernek adlnda bulunan″ AKADEM″ ,lkarllnn15tlr

Onceki Metin Dettben Meun

Dernegin Adi ve Merkezi

Madde l―  Dernegln Adl: 
｀Unye

Futbol Akademi Kullbu Dernegl″ dir.

DerneOin Adl ve‖ erkezi

Madde  l―  Dernegin Adl: ｀`Unye

Futbol Kullbl DerneOi″ dir.     ・



UNYE FUTBOL KULUBU DERNECi TUZuこ 0

Derneg:n Ad:ve Merke2:

Madde l― Derneё in Adl:｀ Onye Futbol Kullbl DerneOi″ dir.

Derneう in merkezi u、■
′
dir・ 5ubeSi aclimayacakur Renklen Koyu Mavi― Siyah‐

Beyaz′ dlr.

Derne$in Amacr ve 8u Amacr Gergeklegtirmek igin Dernekge
Siirdiiriileiek eatrsma Konulart ve Bigimleri ile Faaliyet Alanr

Madde 2-Dernek,gocuklarrn spcrtif faaiiyetlere kattlmastnt ve spor yapma
alrgkanlrklarinrn etkiniegtirilmesi ve gelistirilmesini sa!lamak ve bu konuda gallsmalar
yapan kigi ve kuruluglara destek vermek amacr ile kurulmugtur.

Dernekge Siirdiiriilecek galtsma Konulart ve Bigimleri
1-Faaliyetlerinin etkin legtirilmesi ve geligtirilmesi igin aragttrmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi elitim gallgmalarl diizenlemek,
3-Amacrn gergekieStirilmesi igin gerekli olan her ttirl0 bilgi, belge, dok0man ve

yayrnlarr temin etmeK, dokumantasycn merkezi olusturmak, galtgmalarrnr duyurmak
igin amaglan doijrultusunda gazete, dergi, kitap ve bijlten gibi yayrnlar grkarYnak,- 

4-Amacrn gergeklegtirilmesi iein saghklr bir galrgma ortamrnt sa$lamak, her tLlrlLi

teknik arag ve gereci, demirbag ve krrtasiye malzemelerini temin etmek,
S-Gerekli izinler alrnmak gartryla yardlm toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt

iginden ve yurt drgrndan ba!r9 kabul etmek,
6-Tuzrlk amactnrn gereeklegtirllmesi igin ihtiyag duyulan gelirleri temin etmek

amacryla iktisadi, ticari v€ sanayi isletmeler kurmak ve lgletmek,
TlUyelerinin''Tararlanmaian ve oo5 zarnanlarrnr de{erlendirebilmeleri igin lokal

agmak, sosyal ve ktlltLirel tesisler kurmak ve bunlart tefrig etmek,
8-Uyeleri arasrnda begeri rnunasebetlerin geligtirilmesi ve devam ettirilmesi igin

yemekli ioplantrlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eglenceli etkinlikler vb.
dUzenlemek veya r..lyeierinin bu tur etkinliklerden yararlanmalartnt sa!lamak,

9-Dernek faaliyetleri igin ihtiyag duyulan taglnlr, taglnmaz mal satln almak,

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve tagtnmazlar iizerinde aynl hak tesis etmek,

1o-Amacrn gergekleStir-ilmes; iein gerek gorrilmesi durumunda yurt iginde ve yurt

drgrnda vakrf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katrlmak,

gerekli izin alrnarak derneklerin kurabilece!i tesisleri kurmak,
1l-Uluslararast faaliyette bulunmak, yurt drgrndaki dernek veya kuruluglara tjye

olmak ve bu kuruiugiar-la crtak eallgmaiar yapmak veya yardrmlagmak,
12-Amacrn ge rgeklegtirilmesi igin gerek gor0lmesi halinde, 5072

Vakrflarrn Kamu Kurum ve Kurulugiarr ile Iligkilerine Dair Kanun
kalmak ilzere, kamu kurum ve kuruluglarr ile gcirev alanlarlna giren
projeler yurutmek,
.-- - 13-Dernek iiyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyae maddelerini ve diler mal
ve hizmetlerle kisa vadeli kredi ihtiyaglartnl kargllamak amactyla sandtk kurmak,

14-Gerekli goru!en yerlerde tenrsilcilikier agmak,
15-Dernegin amact ile Ilgisi buiunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,

diler derneklerle veya vakri, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluglarryla ortak bir
amaq gercekle,urmek icin p16tformlar olusturTak′

sayrh.Dernek ve
hrikUmleri saklt
konularda ortak

…
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ソ
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Dernegin Faaliyet Alant

Dernek, sosval alanda yurt iginde ve yuri drsrnda faaliyet gosterir.

Uye Olma Hakkr ve iiyelik iglemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulrnan ve derneoin amag ve ilkelerini benimseyerek bu

doorultuda galsmayr kabul eden ve Mevzuatrn Ongordiigu kosullannr tasryan her gereek ve t0zel kisi bu
derneoe Uye olma hakkrna sahiptir. Ancak, yabancr gereek kigilerin Uye olabilmesi igin Ttirkiye'de
yerlesme hakkrna sahip olmasr da gerekir. Onursal r.iyelik igin bu kogul aranmaz.

Dernek bagkanlrurna yazrlr olarak yaprlacak Uyelik ba9vurusu, dernek yOnetim kurulunca en gok
otuz gr.ln iginde uyelioe kabul veya istegin reddi Seklinde karara baulanrr ve sonug yazryla bagvuru
sahibine bildirilir. Bagvurusu kabul edilen Uye, bu amagla tutulacak deftere kaydedilir.

DerneEin asrl 0yeleri, derne6in kuruculan ile miiracaatlafl Uzerine yonetim kurulunca Uyelioe kabul
edilen kigilerdir.

Derneoe maddi ve manevr bakrmdan onemli destek saglamrs bulunanlar ydnetim kurulu karafl ile
onursal Uye olarak kabul edilebilir.

Uyelikten Crkma
Madde 4- Her liye yazrlr olarak bildirmek kaydtyla, derneKen grkma hakktna sahiptir.
Uyenin istifa dilekgesi yonetim kuruluna ulagtrEr anda grkrg iglemleri sonuglanmrs sayrlrr. Uyelikten

aynlma, Liyenin dernele olan birikmig borelannr sona erdirmez.

iiyelikten grkanlma
l.ladde 5-Dernek iiyeli6inden grkanlmayt gerektiren haller.
1-Dernek tLizUoUne aykrn davranrslarda bulunmak,
2-Verilen gOrevlerden stl rekli kagrnmak,
3-Yazrlr ikazlara raEmen riyelik aidatrnr altr ay iginde odememek,
4-Oernek organlannca verilen kararlara uymamak.
5-Uye olma gartlannl kaybetmig olmak,
Yukaflda saytlan durumlardan birinin tespiti halinde ydnetim kurulu karan ile tiyelikten gtkartltr.
Dernekten grkan veya grkanlanlar, 0ye kayrt defterinden silinir ve dernek malvarlrlrnda hak iddia

edemez.

Dernek Organlarr
Madde 6-DerneOin organlafl agaErda gosterilmigtir.
1-Genel kurul,
2-Ycinetim kurulLr,
3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun KuruluS 9ekli, Toplanma Zamanr ve gagrr ve ToPlantl Usulii
Madde 7-Genel kurul, dernegin en yetkili karar organr olup; derne6e kaylth i.iyelerden olugur.
Genel kurul;
1-Bu tuzlikte belh edilen zamanda olagan,
2-Yonetim veya denetim kurulunun gerekli g6rd0!U hallerde veya dernek r.iyelerinden be9te birinin

yazrlr istegi Llzerine otuz g0n icinde olaoanustii toplanrr.
Olaoan genel kurul, 2 yrlda bir, AraIk ayr igersinde, yOnetim kurulunca belirlenecek gUn yer ve

saatte toplanrr.
Genel kurul toplantrya yonetim kurulunca galrrlrr.
Ydnetim kurulu, genel kurulu toplantrya ga!rrmazsa; tiyelerden birinin basvurusu [izerine sulh

hakimi, Ll9 r.iyeyi genel kurulu toplantrya gagrrmakla gdrevlendirir.

qagn Usurur
Ydnetim kurulu, dernek tiizridi.jne gdre genel kurula katrlma hakkr bulunan iiyelerin listesini

diizenler. Genel kurula katrlma hakkr bulunan Uyeler, en az onbe9 90n dnceden, toplantrnrn gunii, saati,
yeri ve gLlndemi en az bir gazetede veya dernegin internet sayfasrnda ilan edilmek, yaztlt olarak

rilmek, Llyenin bildirdidi elektronik posta adresine ya da iletigim numarasrna mesaj gonderilmek veya
mahalli yayrn ara9lafl kullanrlmak suretiyle toplantrya ga$nlrr. Bu ga!rrda, 9o!unluk sa{lanamamasr
sebebiyle toplantr yaprlamazsa, ikinci toplantrnrn hangi gr.in, saat ve yerde yaprlaca!l da belirtilir. ilk
toplantr ile ikinci toplantr arastndaki s0re yedi gtlnden az, altmrs gUnden fazla olamaz.

Toplantr, Eolunluk sailanamamasr sebebinin drsrnda baska bir nedenle geri brrakrlrrsa, bu durum
brrakma sebeplen de belirtilmek suretiyle, ilk toplantr igin yaprlan gadn usulune uygun olarak (iyelere

ur. ikinci toplantrnrn geri btrakma tarihinden itibaren en geg altr ay iginde yaptlmast zorunludur.
Uyeler ikinci toplantlya′ birinci flkrada belirtilen

Genel kurul toplantrsr bir defadan fazla geti braktfaz.s>t%* *rr_fo4



3

Toplantt Usulii*
Genel kurul, katrlma hakkr bulunan Uyelerin salt godunlugunun, tuziik de0isikli6i ve derneuin feshi

hallerinde ise i.lgte iklsinin katrlrmryla toplanrr; qoqunlugun saolanamamast sebebiyle toplanUntn
ertelenmesi durumunda ikinci toplantrda gogunluk aranmaz. Ancak, bu toplanttya kattlan iiye saytst,
yonetim ve denetim kurullan iiye tam sayrsrnrn iki katrndan az olamaz.

Genel kurula katrlma hakkr bulunan riyelerin listesi toplantr yerinde hazrr bulundurulur. Toplantt
yerine girecek iiyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yonetim kurulu 0yeleri veya yonetim
kurulunca gOrevlendirilecek gdrevliler tarafrndan kontrol edilir. Uyeler, yttnetim kurulunca dUzenlenen
listedekr adlafl karSrsrna imza koyarak toplantr yerine girerler.

Toplantr yeter sayrsr saglanmrgsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantr yOnetim kurulu
baskanr veya gOrevlendireceEi ydnetim kurulu iiyelerinden biri tarafrndan agrlrr. Toplantr yeter sayrsr

saglanamamasr halinde de yonetim kurulunca bir tutanak d[izenlenir.
Agrlrstan sonra, toDlantiyr ydnetmek Uzere bir bagkan ve yeteri kadar bagkan vekili ile yazman

segilerek d ivan heyeti olugturulur.
Dernek organlannrn segimi igin yaprlacak oylamalarda, oy kullanan Uyelerin diyan heyetine

kimliklerini gostermeleri ve hazrrun listesindeki isimlerinin kargrlannr imzalamalan zorunludur.

Toplantrnrn yonetimi ve gLivenli6inin sa!lanmasr divan bagkanrna aittir.
Genel kurulda, yalnrzca gL]ndemde yer alan maddeler gdri.i9iil0r. Ancak toplantrda hazrr bulunan

iiyelerin onda biri tarafrndan gorrigiilmesi yazrlr olarak istenen konulann giindeme ahnmast zorunludur.

Genel kurulda her Uyenin bir oy hakkr vardrr; 0ye oyunu gahsen kullanmak zorundadrr. Onursal

iiyeler genel kurul toplantrlaflna katrlabilir ancak oy kullanamazlar. T0zel kiginin uye olmasr halinde, ttizel

kiginin ydnetim kurulu bagkanr veya temsille gorevlendirecedi kigi oy kullanrr

Toplantrda gonigL.ilen konular ve allnan kararlar bir tutanaEa yazrlrr ve divan bagkanr ile yazmanlar

taraftndan birlikte imzalanrr. Toplantr sonunda, tutanak ve diger belgeler ydnetim kurulu ba9kanlna

teslim edilir. Ydnetim kurulu bagkanr bu belgelerin korunmasrndan ve yeni segilen yonetim kuruluna yedi

gtin ieinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve 9ekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar altnmamtssa, oylamalar aglk

genel kurul bagkanrnrn belirteceEi y6ntem uygulanlr.
olarak yaprhr. Agrk oylamada,

Gizli oylama yaprlacak olmast durumunda ise, toplantl ba9kanl tarafrndan
veya oy pusulalan iiyeler tarafrndan geredi yaplldlktan sonra igi bos bir kaba

mUhiirlenmis ka0rtlar
atrlrr ve oy vermenin

Oyelerinin

Bu

bitiminden sonra aqrk dokiirnii yaprlarak sonug belirlenir.
Genel kurul kararlafl, toptantrya katrlan i.iyelerin salt goEunluguyla ahnrr. 5u kadar ki, tiizok

deEigikligi ve derne!rn feshi kararlan, ancak toplantrya katrlan i.iyelerin UEte iki godunluguyla allnabilir.

Toplanttstz veya Qajnaz Altnan Kara ar!
BLitUn uyelerin bir araya gelmeksizin yaztll katlllmlyla allnan kararlar ile dernek

tamamtntn bu trizukte yazrll ga{fl usulUne uymaksrzrn bir araya gelerek aldtbt kararlar gegerlidir.

Sekilde karar alrnmasr ola6an toplantr yerine gegmez.

Genel Kurulun Giirev ve Yetkileri
Madde g-AsaSrda yazrlr hususlar genel kurulca gortigtilup karara ba!lantr.
1-Dernek organlannrn segilmesi,
2-Dernek trizridi.intl n ded!gtiril mesi,
3-Ydnetim ve denetim kurullarr raporlaflntn goru9Lilmesi ve ydnetim kurulunun ibrasl,
4-Yonetim kurulunca hazrrlanan biitgenin gdruStilUp aynen veya dedistirilerek kabul edilmesi,
s-Dernek igin gerekli olan tasrnmaz mallann satrn alrnmasr veya mevcut ta9rnmaz mallann satrlmasr

da yonetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yonetim kurulunca dernek galrgmalan ile ilgili olarak hazrrlanacak yoneltmelikleri inceleyip aynen

veya dedigtirilerek onaylanmasr,
7-Dernek yonetlm ve denetim kurullannrn kamu gorevlisi olmayan baskan ve Uyelerine verilecek

i.icret ile her turlu odenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri igin gdrevlendirilecek Uyelere
verilecek giindelik ve yolluk miktarlannrn tesplt edilmesi,

―`ンインチDこ rnetll fe,1lSyOnF kり llmatt ve ay口 lmattn!n kara‖ asunlma割′, g-Derneiin uluslar arasr faaliyette bulunmasr, yurt drsrndaki dernek ve kuruluslara
atrlmasr veya aynlmasr,

l?-B::ffigil #il5xffi""ii:. 
onerirerin,n in .t"nip/",^,"bagranmasr, Mr412-Yonetim kurulunun did€

/-{3-Mevzuatta geng{ kurulca yaprlmasr beli/tilen-rfi der gdre,\ t=w>A/2 2..- *1" I



Genel kurul,
a la bilrr.

derneoin diOer Organlarlnl denetler ve onlarl hakll sebeplerle her zaman gorevden

Genel kurul, uyeli{e kabul ve r.iyelikten grkarma hakkrnda son karan verir. DerneEin en yetkili
organr olarak dernedin dider bir organrna verilmemis olan igleri g6rijr ve yetkileri kullantr.

Yiinetim Kurulunun TeSkili, G6rev ve Yetkileri
l.ladde 1o-Y6netim kurulu, DeS asll ve DeS yedek iiye olarak genel kurulca segilir.
Yonetim kurulu, segimden lolfilkl llk toplantrsrnda bir kararla gorev bOlUSi.imii yaparak ba9kan,

bagkan yardrmcrsr, sekreter, sayman ve i;ye'yi belirler.
Yonetim kurulu, trim iiyeterin haber edilmesi gartryla her zaman toplantrya gadnlabilir. Uye

tamsaylsrnrn yaflsrndan bir fazlasrnrn hazrr bulunmasr ile toplanrr. Kararlar, toplantrya katrlan Uye tam
saytstntn salt godunlu6u ile altnrr.

Yonetim kurulu asrl tryeliiinde istifa veya ba9ka sebeplerden dolayr bosalma olduou taktirde genel
kurulda aldrEr oy goklu0u srrasrna g6re yedek riyelerin gdreve gagnlmasr mecburidir.

Yiinetim Kurulunun Gairev ve Yetkileri
YOnetim kurulu agaErdaki hususlan yerine getirir.
1-Dernelr temsil etmek veya bu hususta kendi oyelerinden bir veya birkagtna yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplanna iligkin iglemleri yapmak ve gelecek ddneme ait b0tgeyi hazrrlayarak

genel kurula su nmak,
3-Derne6in galtsmalan ile ilgili ydnetmelikleri hazlrlayarak genel kurul onayrna sunmak
4-Genel kurulun verdioi yetki ile tasrnmaz mal satrn almak, dernede ait tasrnrr ve taglnmaz mallarl

satmak, bina veya tesis inSa ettirmek. kira sOzle9mesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni
haklar tesis ettrrmek,

s-Gerekli gdrulen yerlerde temsilcilrk agllmaslnr saElamak
6-Genel kurulda alrnan kararlan uygulamak,
7-Her faaliyet yth sonunda derne$in igletme hesabr tablosu veya bilango ve gelir tablos'u ile y6netim

kurulu galrgmalaflnr agrklayan raporunu dUzenlemek, toplandldlnda genel kurula sunmak,
8- Britgenin uygu lanmasrnt saolamak,
9-Dernege Uye alrnmas: veya Uyelikten glkanlma hususlarlnda karar vermek.
1O-Derneoin amacrnr gergeklegtirmek igin her ee9it karan almak ve uygulamak,
11-Mevzuatrn kendisine verdidi dioer gorevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Tegkili, Giirev Ye Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, llg asll ve lig yedek iiye olarak genel kurulca segilir'
Denetim kurutu astl riyelioindc ldifa vcga bagka sebeplerden dolayr bogalma olduou taktirde genel

kurulda aldrgr oy EokluEu srrastna 96re yedek oyelerin 96reve gagnlmasl mecburidir.

Denetim Kurulunun Oairev vc Yetkileri
Denetim kurulu; dernegin, triz!6unde gosterilen amae ve amacln gergeklestirilmesi igin

surduriilecegi belirtilen galtsma konulafl dourultusunda faaliyet g6sterip gostermedigini, defter, hesap ve

kayttlaln mlvzuata ve'deinek tiizU$tine uygun olarak tutulup tutulmadr[tnr, dernek tUztiSUnde tesPit
edilen esas ve usuilere g6!-e ve bir ytlr gegmeyen aralrklarla denetler ve denetim sonuqlarrnt bir rapor
halinde yonetim kuruluna ve toplandr!rnda genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektidinde genel kurulu toplantlya gaolnr'

Derne$in Gelir Kaynaklan
Madde 12-Dernegin gelir kaynaklarr asadlda sayllmlstlr.
1-Uye Aidatr: tiyeierden girig odentisi oiarak l]o TL, ayhk olarak ta l.lLTL aidat aLnrr. Bu miktarlarr

artrrmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-GerEek ve tllzel kigilerin kendi isteEi ile dernege yaptlklan baorg ve yardlmlar.
3-Dernek tarafrndan tertiplenen gay ve yemekli toplantl, gezi ve eUlence, temsil, 't(onser, spor

yaflsmasr ve konferans gibi faaliyetlerden sadlanan gelirler,
4-Dernegin mal varLErndan elde edilen gelirler,
5-Yardtm toplama hakktndaki mevzuat hiikLlmlerine uygun olarak toplanacak baEtS ve yardlmlar.
6-Derneoin, amactnr gergeklegtirmek igin ihtiyag duydu6u geliri temin etmek amacryla giristidi ticari

aliyetlerden elde edilen kazanglar.
7-Di0er gelirler.

Derneiin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler I
Madde 13-Defter tutma esaslafl;

Dernekte, isletme hesabr esasrna gdre defter tutulur. Ancak, yrlhk brut gelirin Dernekler
nin 31. Maddesinde belirtilen haddi agmast durumunda takip eden hesap ddneminden
bilango esasrna 96re defter tutulur.

Bilango esastna geqilmesi durumunda,ost riste iki hesap ddneminde yukanda belirtilen haddin

altrna dr]50lilrse, takip eden yrldan itibaren igletme hesabl esaslna dOn0lebilir.

Yukarida be trt‖ en hadde kurulu karafl rle bilango esasrulv
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Derne!in ticari igletmesi agrlmasr durumunda, bu ticari igletme igin, aynca Vergi Usul Kanunu

hUkUmlerine gdre defter tutulur.

Kayrt UsulU
Dernegin defter ve kayrtlan Dernekler Ydnetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aga6rda yazrh defterler tutulur.
a)igletme hesabr esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar agadrdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yonetim kurulu kararlan tarih ve numara srrasryla bu deftere yazrhf ve kararlann

altr toplantrya katrlan ilyelerce imzalanrr.

2-Uye Kayrt Defteri: Derneoe i.jye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernele 9irig ve grkt9 tarihleri bu

deftere iglenir. Uyelerin ijdedikleri giris ve yrlhk aidat miktarlan bu deftere iglenebilir.

3-Evrak Kayrt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve srra numarasr ile bu deftere kaydedilir.

Gelen evrakrn asrllan ve giden evrakrn kopyalarr dosyalanrr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden

evraklar erktrsr alrnmak suretiyle saklanrr.

4-igletme Hesabr Defteri: Dernek adrna ahnan gelirler ve yaprlan giderler agrk ve duzenli olarak bu

deftere iglenir.

5-Altndt Belgesi Kayrt Defteri: Alrndl belgelerinin seri ve srra numaralan, bu belgeleri alan ve iade

edelerin adr, soyadr ve imzalan ile aldtklarr ve iade ettikleri tarihler bu deftere iglenir.

6-DemirbaS Defteri: Dernege ait demirbaSlann edinme tarihi ve gekli ile kullanlldlklarl veya

verildikleri yerler ve kullantm sl.irelerini dolduranlann kayrttan dUstiriilmesi bu deftere iglenir.

Alrndr Belgesi Kaytt Defteri ile Demirba9 Defterinin tutulmasl zorunlu degildir'

b)Bilango esastnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aSagldaki gibidir:

1-(a) bendinin !, 2 ve 3 iincu alt bentlerinde kayrth defterler bilango esaslnda defter tutulmasl

durumunda da tutulur.
2-yevmiye Defteri ve BtiyLlk Defter: Bu defterlerin tutulma usuli.i ile kaylt Sekli Vergi Usul Kanunu

ile bu Kanununun Maliye Bakanllorna verdiEi yetkiye istinaden yayrmlanan Muhasebe Sistdmi Uygulama

Genel TebliEleri esaslarrna gdre yaplllr.

Defterterin Tasdiki
Dernekte, tutulmasr zorunlu olan defterler (Biiytik Defter harig), kullanmaya baglamadan 6nce il

dernekler mi.id0rlii!Une veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanllmaslna sayfalarl bitene kadar

devam edilir ve defterlerjn ara tasdiki yaptlmaz. Ancak, bilango esaslna gdre tutulan Yevmiye Defteri'nin

kullanllaca!r yrldan once gelen son ayda, her yll yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilango Diizenlenmesi
i5letme hesabt esasrna gdre kaylt tutulmasr durumunda ytl sonlartnda (31 Arallk) (Dernekler

yonetmeliOi EK-16'da belirtilen) "igletme Hesabr Tablosu" dUzenlenir. Bilango esaslna giire defter

tututmast durumunda ise, yllsonlannda (31 Aralrk), Maliye Bakanltdtnca yaylmlanan Muhasebe Sistemi

Uygulama Genel Tebli6lerini esas alarak bilango ve gelir tablosu diizenlenir.

Derneiin Gelir ve Gider iglemleri:
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yonetmelidi EK- 17'de drnedi bulunan) "Altndl Belgesi" i13 tahsll edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracrlrOr ile tahsili halinde banka tarafrndan dtizenlenen dekont veya hesap

6zeti gibi belgeler alrndr belgesi yerine geEer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satrg fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile

yaprlr. Ancak dernedin, Gelir Vergisi Kanununun g4'r.incii maddesi kapsamrnda bulunan ddemeleri igin

Usul Kanunu hLikirmlerine gore gider pusulasr, bu kapsamda da bulunmayan odemeleri igin

YdnetmeliEi EK-13'te orneui buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler

hizmet teJi

harcama belgesi olarak kuilantlrr.

b騨薯‖札世Rり雖僻ポ
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kuruluslar tarafrndan dernele yaprlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yonetmelioi EK-

15'te drnedi bulunan) "Ayni Ba$rg Alrndr Belgesi" ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gdsterilen bigim ve ebatta, miiteselsil seri ve srra numarasr

tasryan, kendinden karbonlu elli asrl ve elti koean yapraorndan meydana gelen ciltler veya elektronik

sistemler ve yazr makineleri aracrlrgryla yazdrfllacak form veya si.irekli form Seklinde bastrnhr. Form veya

siirekli form geklinde bastrnlacak belgelerin, belirtilen nitelikte olmasr zorunludur.

Altnd, Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kul!anrlacak "Ahndr Belgeleri" (Dernekler YOnetmelidi EK- 17'de

gdsterilen bigim ve ebatta) ydnetim kurulu karanyla, matbaaya basttrllrr.

Altndt belgelerinin basttnlmasr ve kontrolii, matbaadan teslim alrnmasr, deftere kaydadilmesi, eski

ve yeni saymanlar arasrnda devir teslimi ve alrndr belgesi ile dernek adrna gelir tahsil edecek kisi veya

kigiler taraftndan bu ahndl belgelerinin kullanrmrna ve toplanrlan gelirlerin teslimine iligkln hususlarda

Dernekler Yonetmeli6inin rlgili hUkUmlenne gdre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yonetim kurulu astl Uyeleri harig, dernek adrna gelir tahsil edecek kisi veya kigiler, yetki sUresi de

belirtitmek suretiyle, ydnetim kurulu karafl ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kisilerin agtk kimli6i, imzasl

ve fotodraflaflnt ihtiva eden (Dernekler Ydnetmelioi Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek taraflndan

iki ntisha olarak dlizenlenerek, dernek ydnetim kurulu baskanrnca onaylanlr. Yiinetim kurulu asll Uyeleri

yetki belgesi olmadan geiir tahstl edebilir.

Yetki belgelerinin sLiresi yonettm kurulu tarafrndan en eok bir yrl olarak belirlenir. Stiresi biten yetki

belgeleri birinci flkraya gore yenilenir. Yetki belgesinin stiresinin bitmesi veya adlna yetki belgesi

dUzenlenen kiginin gorevinden aynlmasr, OlLimii, i9ine veya gdrevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiS

olan yetkl belgelerinin dernek ydnetim kuruluna bir hafta iginde teslimi zorunludur. Ayrlca, gelir toplama

yetkisi ydnetrm ku!'ulu karan ile her zaman iptal edilebilir."

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Siiresii
Defterler harig olmak iizere, dernek tarafrndan kullanrlan alndr belgeleri, harcama belgeleri ve dider

belgelet-6zel kanunlarda belirtilen sOreier saklr kalmak Uzere, kaydedildikleri defterlerdeki.sayl ve tarih

drizenine uygun olarak 5 yrl siireyle saklanlr.

Beyanname verilmesil
Madde 1s-Derne6in, bir onceki ytla ait faaliyeileri ile gelir ve gider iglemlerinin yll sonu itibaflyla

sonuElarrna iligkin (Dernekler YdnetmeliEi EK-21'de bulunan) "Dernek Beyannamesi" dernek ydnetim

kurulu tarafrndan doldurarak, her takvim yrhnrn ilk dOrt ayr iginde dernek ba9kanl taraflndan mahallin

mulki idare amirlidine verilir.

Bildirim Yiikiimliiliidii t
Madde 16-N4Ulki amirlide yaptlacak bildirimler;
Genel Kurul sonue Bildirimi
Olalan veya oladanristu genel kurul toplantrlaflnr izleyen otuz 90n iginde, ydnetim ve denetim

kurullan ile diEer organlara seeilen asrl ve yedek riyeleri igeren (Dernekler Ydnetmelidi Ek-3'te yer alan)
Genet Kurul Sonug Bildirimi miilki idare amirli6ine verilir. . Genel kurul toplantrsrnda tUztik degigikliUi
yaptlmasr halinde; genel kurul toplantr tutanaEr, tuztjdUn dediSen maddelerinin eski ve yeni 9ekli, her
sayfast ydnetim kurulu Uyelerinin salt golunlufiunca imzalanmrg dernek tiizijgiinr.in son 9ekli, bu ftkrada

irtilen siire iqinde ve bir yazr ekinde miilki idare amirli6ine verilir

Tagtnmazlann Bildirilmesi
Derne6in edindi6i tasrnmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gun iginde (Dernekler Yonetmelioi

EK-26'da sunulan) "Tasrnrnaz Mal Biidirrrni"ni doldurmak suretiyle mUlki idare amirli6ine bildirilir. _.

Yurtdtflndan Yard,m Alma Bildirimi
Dernek tarafrndan, yuftdrgrndan yardim altnacak olmast durumunda yardlm allnmadan once

,r i , (Dernekler Ydnetmeligr EK-4'te belirtilen) "Yurtdrsrndan Yardrm Alma Bildirimi" doldurup mUlki idare

, 
l.\ ,/ amirrlOrne bildirimde bulunLLlur.

\iy' " il;.:;#*,#"'orlu"n. aracrtrlryra atrnm?s, ve kuttanrtmadan once bildirim ga.t,r[\ yerineydffirq n ban ka a - X" i;/':M"'^ 
"6[; o"o''' 
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Degi Si kl i kleri n Bi ld iril mesi
Dernedin yerlegim yerinde meydana gelen de6isiklik (Dernekler Yonetmeliii EK-24'te belirtilen)

"Yerlegim Yeri Dedigiklik Brldirimi"; genel kurul toplantrsr drsrnda dernek organlaflnda meydana gelen

deSisiklikler (Dernekler YdnetmeliEi EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlanndaki Deiisiklik Bildirimi"
doldurulmak suretiyle, deEisikli6i izleyen otuz 9Un iginde mUlki idare amirligine bildirilir.

Dernek trlzr.idr.lnde yaprlan de0igiklikier de tUzUk deoisiklioinin yaprldr0r genel kurul toplantrsrnr

izleyen otuz g0n iginde, genel kurul sonuq bildirimi ekinde miilki idare amirli6ine bildirilir.

Temsilcilik AgmaI
Madde 17-Dernek, gerekli gdrdiiou yerlerde dernek faaliyetlerini yiirutmek amacryla ydnetim

kurulu karanyla temsilcilik agabilir. Temsilcili6in adresi, ydnetim kurulu karanyla temsilci olarak
g6revlendirilen kigi veya kisiler tarafrndan o yerin mUlki idare amirli!ine yazrh olarak bildirilir. Temsilcilik,
dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Dernegin ig Denetimi
Madde 18-Dernekte genel kurul, yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafrndan ig denetim

yapllabilecegi gibi, bagtmstz denetim kuruluglanna da denetim yaptrnlabilir. Genel kurul, y6netim kurulu
veya baIrmsrz denetim kuruluglannca denetim yaprlmrs olmasr, denetim kurulunun yiikiimlUltiSUnii

ortadan kald rrmaz.
Denetim kurulu taraftndan en geg yrlda bir defa derneiin denetimi gerqeklegtirilir. Genel kurul veya

ydnetim kurulu, gerek g6rLilen hallerde denetim yapabilir veya balrmstz denetim kuruluslarlna denetim
yaptrrabilir.

Dernegin Borclanma Usulleri
Madde 19-Dernek amactnt gergektestirmek ve faaliyetlerini ytirutebilmek igin ihtiyag duyulmasl

halinde yonetim kurulu karan ile borqlanma yapabilir. Bu borglanma kredili mal ve hizmet allml
konulannda olabtleceEi gibi nakit olarak ta yaprlabilir. Ancak bu borglanma, derneuin gelir kaynaklarl ile

karSrlanamayacak miktarlarda ve dernegi ddeme 9i.i9lu0Une diigiirecek nitelikte yapllama2.

Tiizii6iin Ne Sekilde DeOigtirilece6i
Madde 20-T0ziik de6igikliEi genel kurul karart ile yaprlabilir.
cenet kurutda t0zi.i k legi9ikli6i yaprlabiimesi igin genel kurula katrlma hakkr bulunan 0yelerin 2/3

gogunlu!u aranrr. Qo!unlu!un saqlanamamasr sebebiyle toplantrnrn ertelenmesi durumunda ikinci

[oftant'Ja eodunluk irinmaj. Ancak, bu toplantrya katrlan Uye sayrsr, yonetim ve denetim kurullan Uye

tam sayrsrnrn iki katrndan az olamaz.
T0ztrk deiisiktigi igtn gerekli olan karar go6unluiu toplantrya katrlan ve oy kullanma hakkt bulunan

riyelerin oylarrnin 213'ii'dit. Genel kuruida tgzlik de5igikli0i oylamasr aqlk olarak yaprlrr'

Dernegin Feshi ve Mai varhgrnrn Tasfiye 9ekli
l4adde 21-Genel kurul, her zaman derneuin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun gorusiilebilmesi igin genel kurula kattlma hakkl bulunan Uyelerin 2/3

9o!unlu{u aranrr. Qo!uniu$un saOlanamamasr sebebiyle toplanttntn ertelenmesi durumunda ikinci

ioitantrJa Eo6unluk urJn-ai. Ancali, bu toplantrya katrlan uye sayrsr, y6netim ve denetim'kurullarl Uye

tam sayrsrnln iki katlndan az olamaz.

Fesih kara nrn altnabilmesi igin gerekli olan karar go$unlu!u toplantlya katrlan ve oy kullanma

hakkr bulunan rlyelerin oylaflntn 2/3'U'dit. Genel kurulda fesih kararl oylamast aglk olarak yaplllr.

Tasliye iSlemleri
Genel kurulca fesih karan verildi6inde, derne!in para, mal ve haklarlnln tasfiyesi son ydnetim

kurulu iiyelerinden olugan tasfiye kurulunca yaprlrr. Bu iglemlere, feshe iligkln genel kurul karaflnln

alrndr!r veya kendrli6inden sona erme halinin kesinlegti5i tarihten itibaren baslanlr. Tasfiye siiresi iginde

br.itun iglemlerde dernek adtnda "Tasfiye Halinde Unye Futbol ,-.- t-:'.'. Kultlbti Derneoi" ibaresi kullanlhr'

Tasfiye kurutu, mevzuata uygun olarak dernelin para, mal ve haklanntn tasfiyesi iglemlerini bastan

sonuna kadar tamamlamakla gorevli ve yetkilidir. Bu kurul, <tnce dernelin hesaplarrnl inceler. inceleme

dernede ait defterler, al!ndt belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayltlarr ile diger

belgelerinin tespiti yaprlarak varrrk ve yijkilmlti[ikleri i]ir tutanaEa ba!lanrr. Tasfiye iglemeleri slraslnda

dernelin alacaklrlanna ga!rrda bulunulur ve varsa mallafl paraya eevrilerek alacaklllara 6denir. Dernedin

lacaklt olmasr durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklann tahsil edilmesi ve borglann ddenmesinden

onra kalan tum para, mal ve haklan, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,

amacrna en yakrn ve fesih edildigi tarihte endevredilecek yer belirlenmemisse derneuin bulundu6u ildeki

Fa21a iiyeye sahip derne6e devredilir.

Tasfiyeye iligkin ti:rm islemler tasfiye tutana6rnda gosterilir ve tasfiye iglemleri,.

釘 夕 裂
山mttne dayar冨
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DerneEin para, mal ve haklaflnrn tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasrnr mutqakip tasflie
kurulu tarafrndan durumun yedi gr.jn iginde bir yazr ile dernek merkezinin bulundulu yerin miilki idare
amirli0ine bildirilmesi ve bu yazrya tasfiye tutanaurnrn da eklenmesi zorunludur.

Derne$in defter ve belgelerini tasfiye kurulu srfatryla son ydnetim kurulu tiyeleri saklamakla
gdrevlidir. Bu gijrev, bir ydnetim kurulu i.iyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma stiresi be9

yrld rr.

Hiikiim Eksikli!i
Madde 22-Bu tuzrikte belirtilmemis hususlarda Dernekler Kanunu, Tr.irk Medeni Kanunu ve bu

Kanunlara atfen qrkartrlmrg olan Dernekler Yonetmelidi ve ilgili diuer mevzuatrn dernekler hakkrndaki
hiikilmleri uygulanrr.

Gegici Madde f-ilk genel kurulda dernek organlan olugturulana kadar, derneEi temsil edecek ve
dernekle ilgili i9 ve islemleri yUraitecek olan gecici ydnetim kurulu Uyeleri a9autda belirtilmigtir.

Gecici YOnet m Kurulu Uyelerinin,
Adl ve Sovadl  : GOrev Unvanl        :

1‐lsmail SAHIN     Gecici Y6neum Kurulu Baskanl

3‐Caこ lar cAKIR            Kurucu YOnetim Kurulu Uvesi

4‐ Muhammet KISLA         Kurucu YOnetim Kurulu Uvesi

―

N             Kurucu Y6net m Kurulu Uvesi

7‐Kuddusi KENANOGLU     Kurucu YOnetim Kurulu Uvesi

8-Ha‖ IIbrahim TAHMISOGLU Kurucu YOnetim Kurulu Uvesi

Bu t● 2●k22(Yirmiiki)madde ve■ (3ir〕 geciCi maddeden ibarettir.
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