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ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ 

TÜZÜĞÜ 
 

BÖLÜM – 1 

 

MADDE 1- Derneğin Adı: Adalar Su Sporları Kulübü Derneği, Derneğin kısaltılmış adı: A.S.S.K 

 

MADDE 2- Derneğin İdare Merkezi: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada- Fenerburnu 

mevkiidir. 

 

MADDE 3- Derneğin Simgeleri: 

  

a) Renkleri: Kırmızı, beyaz, laciverttir. 

b) Amblemi: Uçkur kısmı açık lacivert V çerçeve içinde beyaz zemin üzerinde yüz yüze bakan 

kırmızı renkte 2 denizatı ve üzerlerinde 5 adet beş köşeli kırmızı renkte yıldız ve altında 

kulübün kuruluş tarihi olan 1963 ibaresidir. 

 

MADDE 4- Derneğin amacı, çalışma konuları ve biçimi ile faaliyet alanı 

 

a) Dernek, üye ve sporcularını su üstü ve su altı kollarının yanında çeşitli spor dallarında 

bir okul disiplini altında öğretmen ve antrenörler nezaretinde yetiştirmek, sporcularının 

meşgul olduğu dallarda ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmalarını sağlamak,  

b) Üye ve sporcularına, su üstü ve su altı sporları yanında meşgul olduğu dallarda spor 

yaptırabilmek için gerekli olan demirbaş, araç ve gereçleri sağlamak, gerekli tesis ve 

lokalleri inşa ettirmek ve donatmak,  

c) Üye ve sporcuların, meşgul olduğu spor kollarında faaliyetlerini değerlendirmek, 

müsabaka ve yarışma gücünü arttırmak amacı ile ulusal ve/veya uluslar arası 

müsabaka ve yarışmalar düzenlemek ve/veya  bu amaçla düzenlenen müsabaka ve 

yarışmalara katılmak, 

d) Üyeleri arasında, sportmence arkadaşlık ve dostluk bağlarını pekiştirmek amacı ile 

toplantı, kurs seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları ve geziler düzenlemek, 

e) Dernek, sportif ve sosyal özellik taşıyan çalışma konusu dışında hiçbir faaliyette 

bulunamaz, siyasetle meşgul olamaz. 

 

Derneğin çalışma konuları ve biçimi 

1. Üye ve sporcular yararına yardımlaşma sandığı kurmak, 

2. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve 

yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını 

duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar 

çıkarmak ve bunlar için interaktif ortamları da kullanmak, 

4. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun ve gerekli izinler alınmak şartıyla yardım 

toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul 

etmek,  

5. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek 

amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,  

6. Üyeleri arasında sosyal ilişki ve aidiyet duygularının geliştirilmesi ve devam 

ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve 

eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden 

yararlanmalarını sağlamak,  
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7. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal ve değer satın almak, 

satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,  

8. Amacın gerçekleştirilmesi için ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerek 

görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak 

veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği 

tesisleri kurmak,  

9. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun ve gerekli izinleri alarak uluslararası faaliyette 

bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla 

ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,  

10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve 

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı 

kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak 

projeler yürütmek,  

11. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 

hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,  

12. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,  

13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer 

derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir 

amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, 

  

Madde 5- 

Derneğin kuruluş tarihi 14.02.1963’dür. 
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Madde 6 – 

 

Derneğin Kurucuları: 

 

 

ADI VE SOYADI MESLEĞİ ADRESİ UYRUĞU 

Kemalettin BOZKURT Emekli Amiral Altınbilezik S.6 Cihangir T.C 

Ahmet TOSUN Adalar Kaymakamı Albayrak S.15 Büyükada T.C 

Nurettin KAYABÖLEN Adalar Bld.Şb.Md.Mv. Beş Lale S.15 Büyükada T.C 

Maya GRÜNBERG Ev Kadını Hintli Mevkii, 6 Burgazada T.C 

Sven BERG Maden Mühendisi Hintli Mevkii 12/2 Burgazada İsveç 

Selim BARUH Doçent Doktor Çınarlık Sk. 6 Burgazada T.C 

Ahmet ERBELGER Operatör Doktor Gönüllü Cad. 14 Burgazada T.C 

Fikret GÜVENÇ Avukat Hintli Mevkii 21 Burgazada T.C 

İbrahim AKMAN İnş. Mühendisi Gönüllü Cad. 16 Burgazada T.C 

Hristo KFİDİS Ortopedist Çarşı Cad. 11 Burgazada T.C 

Turhan UYAROĞLU Yüksek Mimar Nar Çiçeği Sk.11 Kınalıada T.C 

İsmail DURAL Yüksek Kimya Müh. Alpaslan Cad. 91 Büyükada T.C 

Albert ALBOHAYRE Tüccar Hintli Mevkii 15 Burgazada T.C 

Mehmet OĞUZOĞLU Tüccar Gezinti Cad. 5 Burgazada T.C 

Spiridon ETNEPULOS Fabrikatör Yalı Cad. 46 Burgazada T.C 

Seza Tevfik ELGİN Dekoratör Kaptan Sk 2 Burgazada T.C 

Sofo CAN Philips Şirket Müdürü Çakıltaşı Aralığı,1 Burgazada T.C 

Ali MANSUR Monfecani Grubu Türkiye 

Müdürü 

Gönüllü Cad. 43 Burgazada T.C 

İzak GOLDENBERG Grundig Cihan Kom. Şti. Gönüllü Cad. 34 Burgazada İsrail 

Golyo ÇALMOF Türkiye Tramplen 

Şampiyonu 

Bahriye Bayırı 26 Heybeliada T.C 

Rafa RADOMİSLİ Matbaacı Yeni Yazılı Sk. 23 Burgazada T.C 

Yener YILMAZ Tüccar Hintli Mevkii 2 Burgazada T.C 

Coni KALİÇ Şirket Müdürü Sarnıç Sk. 6 Burgazada T.C 

Hüsnü UZUNOĞLU Tüccar Büyükçam Mevkii 2 Burgazada T.C 

A.Enver UZUNOĞLU Üniversite Öğrencisi Büyükçam Mevkii 2 Burgazada T.C 

Deniz DURMAY Üniversite Öğrencisi Büyükçam Mevkii 35 Burgazada T.C 

Turgut EGEMEN Ticaret Borsası, Memur Hintli Mevkii 9 Burgazada T.C 

Osman ERBELGER Üniversite Öğrencisi Gönüllü Cad.14 Burgazada T.C 
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BÖLÜM – II  

ÜYE TÜRLERİ, KOŞULLARI, KABUL İŞLEMİ 

 

A) ÜYE TÜRLERİ 

 

MADDE 7- Derneğin iki tür üyesi vardır. 

 

a) Asli Üye: Dernek kurmak ve Derneklere üye olmak hakkına sahip, Yönetim Kurulunca 

üyeliğine karar verilen ve tüzük hükümlerine göre seçme ve seçilme hakkına sahip olan 

kişilere Asli Üye denir. 

b) Onur Üyesi’dir. 

 

 

B) ASLİ ÜYE KOŞULLARI 

 

MADDE 8- 

  

a) Fiil ehliyetine sahip bulunmak, 

b) Yüz kızartıcı suçlardan ve Devlet aleyhine suç işlemekten mahkûm olmamak, 

c) Basılı başvuru formunu usule uygun doldurarak dernek yönetim kuruluna başvuruda                

bulunmak, 

d) Müracaat tarihinde geçerli olan asli üyelik giriş ödentisini ödemeyi kabul ve taahhüt 

etmek, 

 

MADDE 9- 

 

Kulübümüzde lisanslı olarak;  

a) En az aralıksız erkeklerde on (10) yıl, kadınlarda sekiz (8) yıl süre ile spor yapan ve  bu 

süre içerisinde kulübün resmen katılmış olduğu spor dallarından birinde rekor kırmış, milli 

olmuş,  bireysel ve yalnızca genç ve büyük takım  müsabakalarında Türkiye I., II.,  veya 

III. olan, spor yaşamlarını başka spor kulübüne transfer olmadan kulübümüzde kapamış 

olanlar veya, 

 

b) En az erkeklerde ondört (14) yıl, kadınlarda oniki (12) yıl süreyle kulübün resmi olarak 

katıldığı spor dallarında çeşitli yarışmalara ve müsabakalara iştirak etmiş, başarıları, 

hizmetleri, devamlılığı, kulüp sevgisi ve kulübüne bağlılığı yönetim kurullarınca ve kulüp 

üyelerince takdir görmüş ve bu süre zarfında başka bir spor kulübüne transfer olmadan 

spor yaşamlarını Kulübümüzde kapamış olanlar,  

 

Yönetim Kurulu kararıyla asli üye olabilirler. 

 

c) Yönetim Kurulu’nun gerekçesi belirtilmiş ve karar defterine işlenmiş bir karara dayalı 

olarak verdiği yazılı izni olmadıkça, başka bir kulübe transfer olan sporcunun giriş ödentisi 

ödemeden, ücretsiz, Asli Üye olma hakkı sona erer. 
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MADDE 10- 

 

a) Sporcuların Asli Üyeliğe kabullerinde giriş ödentisi alınmaz. 

b) Ancak, en az aralıksız erkeklerde sekiz (8) yıl, kadınlarda altı (6) yıl süre ile spor yapan ve  

bu süre içerisinde kulübün resmen katılmış olduğu spor dallarından birinde rekor kırmış, 

milli olmuş,  bireysel ve yalnızca genç ve büyük takım  müsabakalarında Türkiye I., II.,  

veya III. olan, spor yaşamlarını başka spor kulübüne transfer olmadan kulübümüzde 

kapamış,  

i. Asli üye çocuğu sporcular, başvurdukları tarihteki asli üye giriş bedelinin beşte 

birini, (1/5)’ini, 

ii. Asli üye çocuğu olmayan, süre koşulunu sağlamış diğer sporcular ise asli üye giriş 

bedelinin dörtte birini, (1/4)’ ünü ödeyerek asli üye olabilirler.  

c) Sporcu yukarıda anılan hakkını derneğimizdeki sporculuk yaşamını bitirdikten sonra 5 yıl 

içinde kullanmak zorundadır.  

d) Yönetim Kurulu’nun gerekçesi belirtilmiş ve karar defterine işlenmiş bir karara dayalı olarak 

verdiği yazılı izni olmadıkça, başka bir kulübe transfer olan sporcular yukarıda anılan 

haklardan yararlanamaz. 

 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ KOŞULLARI 

 

A) BAŞVURU 

MADDE 11 - 

 

Derneğe asli üye olmak isteyen, 8. maddedeki şartlara sahip başvuru sahibi, 

a) Basılı başvuru dilekçesi doldurmak 

b) Doğruluğunu imzası ile belirlemek, 

c) En az iki yıllık iki Asli Üye tarafından teklif edilmiş olmak, 

d) Yeteri kadar fotoğraf vermek 

e) Yönetim Kurulunca tespit edilen, o döneme ait üye giriş ödentisini, şahsına ait çek veya 

senetleri tanzimle taahhüt ederek Dernek yönetimine teslim etmek, 

f) Başvurusu ret olunan müracaat sahibinin giriş ödentisi ile taahhütleri imzası karşılığı 

kendisine iade edilir. 

g) Posta kanalı ile gönderilen üyelik müracaatları değerlendirmeye alınmaz. 

 

B) KABUL İŞLEMİ: 

MADDE 12- 

 

a) Yönetim Kuruluna, asli üye olmak üzere başvuruda bulunan adayın, başvuru dilekçesi 

yedi gün süre ile dernek merkezinde asılı bırakılır. 

b) Bilahare, başvurular Üye Kabul Kuruluna incelemeye gönderilir. 

c) Üye Kabul Kurulunun müracaat sahibi hakkındaki raporu yönetim kuruluna ulaştığında, 

Yönetim Kurulu asli üyeliğe müracaat eden şahıs hakkında görüşür ve son kararını 

verir. Asli Üyelik Kararı tamamen yönetim kuruluna aittir. 

d) Asli üyeliğin kesinlik kazanması, giriş ödentisi ve yıllık ödentinin tümünün ödenmesi 

halinde tamamlanır. Üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa 

olsun o yıla ilişkin aidatı ödemekle yükümlü olduğu gibi Yönetim Kurulu’nun ön kabul 

tarihinden itibaren başvuru işlemlerini 90 güne kadar bitirmekle yükümlüdür. Aksi 

durumda başvurusu durdurulacak, yok hükmünde anılacaktır. Bu tüzüğün 9., 10. ve 

16. Maddesindeki başvurular için de geçerlidir. 

e) Başvurular 30 gün içerisinde cevaplandırılır. 
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ONUR ÜYELİĞİ (FAHRİ ÜYELİK) 

 

MADDE 13 – 

 

Şahsiyetlerinden onurluk, sevgi ve kulübe bağlılığından kıvanç duyulan kişiler Genel Kurul 

kararı ile derneğe fahri üye alınırlar. 

 

a) Onur (Fahri) üyeleri isterlerse aidat öderler. 

b) Onur (Fahri) üyelerinde ikamet kaydı aranmaz. 

c) Onur (Fahri) üyelerinin oy hakkı yoktur. 

   

 

BÖLÜM – III  

 

DERNEKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYE HAKLARI 

 

A) DERNEKTEN ÇIKMA ŞARTLARI 

 

MADDE 14 – 

 

Dernekten çıkma, yazılı istifa yolu ile olur. Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. 

 

B) DERNEKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI 

 

MADDE 15 – 

 

a) Asli Üye yıllık aidatının ödenme süresi 30 Haziran tarihine kadardır. Yıllık aidatını bu tarihe 

kadar ödemeyen üye Kulüp tesislerinden kesin olarak yararlanamaz ve bu tarihten sonra 

yapılacak aidat ödemelerinde T.C. Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz 

Oranı uygulanır.  Yıllık aidatını verilen süre içerisinde yatıramayacak olan üyeye, yazılı 

olarak müracaatı halinde ek süre verilir. Ek süre talebi hiçbir şekilde 31 Ağustos tarihini 

geçemez. “Üyenin” asli üyeliğinin devamı için yıllık aidatını Dernek Tüzüğünde verilen süre 

içerisinde yatırmış olması veya ek süre talebinde bulunmuşsa bu süre sonunda ödemesi 

gerekmektedir. Yıllık aidatın tüzükte yazılı süre içinde ödenmemesi durumunda, üyenin 

Dernek Kayıt Defterinde yazılı bulunan adresine ödemeye çağrı yazısı gönderilir. Bu yazıyı 

takiben de yıllık aidatını ödemeyen üye başka bir uyarıya gerek kalmadan 31 Aralık 

itibariyle Yönetim Kurulu kararı ile kesin olarak üyelikten çıkartılır. Üyelere yapılacak 

tebligatlar Üye Kayıt Defterinde yazılı ikamet adresine yapılır. İkamet adresi değişen üye 

yeni adresini 30 gün içinde yazılı olarak Derneğe bildirmek mecburiyetindedir. Aksi 

takdirde, defterde yazılı adresine yapılmış tebligatın iadesi veya eline geçmemesi halinde 

de bildiri tebliğ edilmiş addolunur. 

b) Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernek 

dâhilinde her türlü siyasi propaganda veya konuşmalar yapan veya buna teşebbüs edenler, 

derneğe kabul edilmesi için bulunması gereken vasıfları ve koşulları kaybedenler, Yönetim 

Kurulu kararı ile dernekten kesin olarak ihraç edilirler.  

c) Sekizinci maddedeki haklarını kaybedenler. 

d) Yönetim Kurulu kararı ile sporcu statüsüyle Asli Üyeliğe alınanlar Asli Üyelik hakkını elde 

ettikten sonra Yönetim Kurulu’nun yazılı izni olmadan başka bir kulübe transfer olmaları 

halinde Asli Üyelik hakları düşürülür. Yönetimlerce yazılı olarak verilen transfer izninin 

Karar defterine işlenmiş olması mecburidir. 
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ASLİ ÜYELİK HAKLARI 

 

MADDE 16 – 

 

a) Her üye istifa hakkına sahiptir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya 

zorlanamaz. 

b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 

c) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu yürürlükteki Dernekler Kanunu 

hükümlerine göre kullanır. 

d) Asli Üyenin 1.derece yakınları olan anne, baba, eş ve otuz yaşına kadar çocukları üyenin 

sorumluluğu altında yönetim kurulunca tespit edilecek aidat ödentiyi ödemek koşuluyla 

dernek faaliyetlerinden ve tesislerinden yararlanırlar. 

e) Her üye tüzükte öngörülen şekilde seçmek ve kurullara seçilmek hakkına sahiptir. 

f) Birden fazla kurula seçilen üyeler tercih hakkına sahiptir. Boşalan yere yedek üye geçer. 

g) Vefat eden asli üyenin eşi, müracaat üzerine giriş ödentisi ödemeksizin asli üyeliğe Kabul 

olunur. 

h) Hakkında 15.madde hükümleri gereği ihraç kararı verilmiş olan üye yapılacak ilk Genel 

Kurul Toplantısında hakkında verilen ihraç kararının görüşülmesini isteyebilir, son karar 

Genel Kurula aittir. İhraç edilen üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez ve dernekten 

üyelik giriş ödentisi ve geçmiş yıllara ait ödemelerini talep edemez. 

ı)  Asli üyenin Dernekler Kanununa göre derneklere üye olabilme şartlarına haiz çocuklarından;  

i. derneğe üyelik için müracaatları tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmaları halinde 

yürürlükte olan asli üye giriş ödentisinin üçte birini (1/3)’ünü, ödemek suretiyle,  

ii. derneğe üyelik için müracaatları tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmaları halinde 

yürürlükte olan asli üye giriş ödentisinin ikide birini (1/2)’sini ödemek suretiyle, asli 

üyeliğe kabul olunurlar. Bu durumda 8., 11. ve 12. maddeler aynen uygulanır. 

i) Yıllık aidatın ödenmemesi nedeniyle Dernek Tüzüğünün 15 (a) maddesi gereği üyelikten 

çıkartılmış olanlar, Derneğe tekrar üye olmak hakkına sahiptirler. Bu şekilde başvuruda 

bulunanlardan giriş ödentisi olarak müracaatları tarihinde yürürlükte olan Asli Üyelik Giriş 

Ödentisinin beşte biri (1/5’i) alınır. Bu durumda 12. madde hükümleri, (d) bendi hariç 

uygulanmaz. Üye bu hakkını üyelikten çıkartıldıktan sonra 5 yıl içinde kullanmak 

zorundadır. Üyeliğe kabul kararı yönetim kurulu yetkisindedir. 

j) Dernek Tüzüğümüz 6. maddesinde tek tek isimleri yazılı olarak yer alan Dernek Kurucu 

Üyelerimizin hayatta kalanlarından geçerli yıllık aidatın yüzde biri  (%1)’i kadar yıllık aidat 

alınır. Bu husus üyeliğin Dernek Tüzüğünün 16 g maddesi gereği eşlerine intikali halinde 

de devam eder. Üye bu durumda 16. madde hükümlerinden aynen yararlanır. 

k) Derneğimize otuz beş yıl süresince asli üyelik bağı ile bağlı bulunan, bu süre içinde 

aralıksız olarak üyelik aidatını ödeyen ve faal olarak üyeliği devam eden yetmiş yaşını 

tamamlamış üyelerin yönetim kuruluna yazılı olarak müracaatları halinde geçerli yıllık 

aidatın yüzde onu (%10)’nu kadar yıllık aidat alınır. Bu durumda; üyenin üyelik yılı 

hesabında dernek üye kayıt defterindeki üyelik tarihi, üyenin yaş tespiti içinse nüfus 

cüzdanı bilgileri geçerlidir. Bu haktan yararlanan üye dernek tüzüğünün 16.maddesi 

hükümlerinden aynen yararlanır. 

l) Yönetim Kurulunda görev alanlar aynı zamanda derneğin faaliyette bulunduğu spor 

dallarından biri ile ilgili başka bir federe kulübün veya federasyonun yönetim kurulunda 

görev alırlarsa Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. 
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BÖLÜM – IV 

DERNEĞİN ORGANLARI GENEL KURUL KURULUŞU 

 

 

MADDE 17 –Genel Kurul, aidatını tamamen ödemiş ve hiçbir surette kulübe borçlu 

bulunmayan üyelerden oluşur. Hakkında ihraç kararı verilen üyeler, ilk Genel Kurul 

toplantısında bulunabilirler. Genel Kurul, hakkındaki itirazı görüşüp kabul edilen üyelere 

hakları iade edilir. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, üye kayıt defterine göre 

düzenlenerek Yönetim Kurulunca tasdik edilen liste ile belirlenir. 

 

     TOPLANTI ZAMANI 

 

MADDE 18-Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul toplantıları her iki yılda bir Ağustos ayı 

içerisinde birlikte yapılır. 

 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI 

 

MADDE 19 –Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya 

dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel Kurul toplantıya 

Yönetim Kurulunca çağrılır. (Denetleme Kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği 

üzerine Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çağırmadığı takdirde 

Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh 

Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu 

toplantıya çağırmakla görevlendirir.) 

 

GENEL KURUL ÇAĞRISI 

 

MADDE 20 - Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan 

üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, 

yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek, dernek merkezine asılmak veya yazılı ya 

da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk 

sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da 

belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış 

günden çok olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında başka bir sebeple 

ertelenirse, bu durum sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne 

uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay 

içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

 

    TOPLANTI YERİ 

 

MADDE 21 –Genel Kurul Toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde 

yapılamaz. 

 

TOPLANTI YETER SAYISI 

 

MADDE 22 –Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir 

fazlasının katılması suretiyle toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda 

çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme 

kurulları tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. 
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TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ 

 

MADDE 23 – 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu 

üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, 

yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma 

hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı 

bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu 

başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter 

sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman 

seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine 

kimliklerini göstermeleri ve hazerun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul 

toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 

üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme 

alınması zorunludur. Ancak tüzük değişikliği ve fesih konularının görüşülebilmesi için bu 

aşamada toplantının genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla 

yapılmış olması şartı aranır. Gündem maddelerinin görüşülmesinde usul hakkında konuşacak 

üyelerle yönetim ve denetim kurullarının sözcülerine öncelikle söz verilir. Genel kurul, 

gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her 

üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile 

yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim 

kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni 

seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR (GÜNDEM) 

 

MADDE 24 – 

 

Dernek Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer almış maddeler görüşülür. Ancak 

toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, yazılı olarak verilerek, 

görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ-  

MADDE 25- 

 

Genel kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir. 

a) Dernek organlarını seçmek. 

b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek. 
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c) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim ve denetim kurullarının 

ibrası hakkında karar vermek.   

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek. 

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 

satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek. 

f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek 

g) Derneğin uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya 

şube açması, yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması 

konusunda karar vermek. 

h) Derneği feshetmek. 

i) Üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek. 

j) Gelecek faaliyet döneminde yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kuruluna veya 

diğer kurullara talimat vermek, 

k) Şube açılmasına karar vermek. 

l) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak. 

m) Üye Yıllık Aidatını tespit etmek 

n) İktisadi işletme kurulmasına karar vermek ve yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki 

vermek 

  

      OY KULLANMA 

 

MADDE 26 – 

 

Genel Kurul toplantılarında Başkanlık Divanı seçimi ile kurulacak komite ve komisyonlara üye 

seçimi açık oyla, dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Genel Kurulda alınacak diğer 

kararlar, aksine karar verilmedikçe açık oyla alınır. 

 

Dernek organlarının seçiminde matbu veya elle yazılmış beyaz renkte mühürlü oy pusulaları 

kullanılır. Oyların dökümü ve sayımı Başkanlık Divanı tarafından yapılır. Sandıktan çıkan oyla 

Genel Kurula katılan üye adedi eşitlenir, fazla çıkan oylar açılmadan iptal edilir veya divan 

heyeti kararı ile yeniden oylamaya gidilebilir. Oyların sayımı alenidir. Eşitlik halinde kura’ya 

başvurulur. Sayıma ve seçim sonucuna itiraz halinde kongre divanı tarafından yeniden sayım 

yapılır. Bu sonuca itiraz edilemez. 

 

KARAR YETER SAYISI 

 

MADDE 27 – 

 

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan üyenin yarıdan bir fazlası ile karar verilir. Tüzükte, 

karar yeter sayıları ayrıca düzenlenmiş olan hallerde, gerekli yeter sayı aranır. 

 

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU 

 

MADDE 28 – 

 

Yönetim Kurulu 9 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. 

Seçimler Başkanlık Sistemine dayalı listelerin oylanması suretiyle yapılır. Bu sistemde amaç, 

başkanı ve diğer üyelerinin görevi ile sportif ve sosyal programları belli grupların bilinçli olarak 

seçime iştirakidir. 
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Her grup, Genel Kurula üyelerini ve başkanını takdimle yönetimdeki amaçlarını, faaliyet 

programlarını sunar, yönetime gelmekle neler yapmayı tasarladıklarını açıklar. Genel Kurul, 

grup sözcülerini dinledikten sonra, seçimler listelerin oylanması şekli ile yapılır. Her listede 

Başkan, As Başkan, Genel Sekreter, Muhasip, Sayman ile spor dallarından ve sosyal 

faaliyetlerden sorumlu üyelerin isim ve görevleri açıkça belirtilir. Gerekli hallerde Yönetim 

Kurulu aralarında yeniden görev taksimi yapabilir. Kurul içinde oylama ekseriyetle yapılır. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

 

MADDE 29 – 

a) Derneğin konu ve amacına uygun her nevi işleri yapmak ve lüzumlu organlarını ilk 

toplantıda tespit etmek, 

b) Derneğin hukuki temsilcisi Başkan olup, Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan 

bulunmadığı hallerde Asbaşkan vekâlet eder. Başkanlık makamının boşalması halinde 

Asbaşkan, Başkanlık görevini yüklenir. Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üye ile 

tamamlanır ve gerektiğinde görev taksimi yeniden yapılır. 

c) Derneğin kuruluşundaki esas gayeler yönünde gelişmesini sağlamak, 

d) En az ayda bir defa toplanmak, 

e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, toplantı gündemi ile gelecek döneme ait 2 yıllık 

bütçe ve rapor hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, 

f) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, 

g) Kanun hükümlerine göre tutulması icap eden defterleri tutmak ve bunları sağlamak, 

h) Üye giriş ödentisini ve diğer ödentileri tespit ve tahsil etmek, 

ı)   Memur ve müstahdemleri tayin ve ücretlerini tespit etmek 

i) Üyeliğe aday olanların bu taleplerini olumlu veya olumsuz da olsa, karara bağlayıp yazı 

ile tebliğ etmek, 

j) Derneğe üye olmak isteyenler hakkındaki kararları, karar defterine “KABUL” veya 

“REDDEDİLMİŞTİR” biçiminde geçirmek.  

k) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak, 

l) Gerektiğinde üye hakkında disiplin kararı almak, 

m) Yönetim Kurulu gerek gördüğü hal ve yerde lokal açma yetkisine sahiptir. Her 

halükarda 1’den fazla lokal açılamaz. 

n)  Gerektiğinde mevzuat dâhilinde yabancı antrenörlerle çalışma olanağı sağlamak 

o) Derneği temsil etmek veya gerekli hallerde temsil görevini üyelerden birine veya 

          bir üçüncü kişiye vermek,   

p) Derneğin tüm faaliyetlerini Tüzük hükümlerine uygun olarak düzenleyip yürütülmesini 

sağlamak, 

r) Tüzük hükümlerine uymayan veya ihlal eden üyeler hakkında dernek tüzüğünün ilgili 

maddesindeki hükme göre işlem yapmak, 

s) Yönetim Kurulları her yıl için alınacak asli üye sayısını saptamaya yetkilidir, ancak; bu 

sayı üye toplamının % 10 ‘unu geçemez. 

t) Genel Kurul kararı ile spor tesisleri kurmak ve inşa etmek, 

u) Seçimleri takiben en geç üç gün içerisinde Dernek Yönetimini, yeni yönetim kuruluna 

devir ve teslim etmek. 
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YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI 

 

MADDE 30 – 

a) Yönetim Kurulunda boşalacak yere liste sırasına göre yedek üyeler getirilir. 

b) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, 

üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu ve 

Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Toplantı yapılmaması 

halinde Dernekler Kanunun hükümleri uygulanır. 

 

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 

MADDE 31 – 

 

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından her iki yılda bir gizli oy, aleni tasnifle liste esasına 

göre 3 asıl ve 3 yedek üyeden teşekkül etmek üzere seçilir. 

 

Denetleme Kurulu Görevleri 

a) Denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı 

geçmeyen aralıklarla yapmak ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim 

Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunmak. 

b) Üç aydan fazla ara vermemek üzere sık sık kulüp veznesini denetlemek, 

c) Yönetim Kurulunun kanun ve tüzük hükümlerine, yönetmeliklere uyup uymadığını 

izlemek, 

d) Hesapların düzenli işlemesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek, 

e) Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamalar ile tüzüğe aykırı işlemler ve 

denetlemeleri konusunda Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak, 

f) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu çoğaltarak Genel Kurul öncesi üyelere 

dağıtabilecek biçimde hazırlatmak, 

g) Görev ve yetki alanı içine giren önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan istemek, 

h) İçlerinden biri aracılığı ile Genel Kurulda raporlarını okutmak, 

i) Tüzük gereği, Kulüp işlemlerine ilişkin soruları Genel Kurulda cevaplamak, 

j) Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak, 

k) Seçimleri takiben 3 gün içerisinde yapılması gereken Yönetim Kurulları arasındaki devir 

ve teslim işlemine gözetmenlik yapmak. 

 

 

ONUR KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 

 

MADDE 32 – 

Onur Kurulu her iki yılda bir Genel Kurul tarafından gizli oy, aleni tasnifle liste esasına göre 7 

asıl ve 3 yedek üyeden teşekkül etmek üzere seçilir.Onur Kurulu asıl üyeleri seçimleri 

müteakip 30 gün içerisinde yapacakları toplantıda, gizli oyla bir başkan seçerler ve durumu 

yazı ile Yönetim Kuruluna bildirirler. 

 

Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

Onur Kurulunu toplantıya gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu çağırır.  Onur Kurulu, 

Yönetim kurulunun talebi ile tüzük ve yönetim kurulu kararlarını ihlal eden, karşı gelen, 

dernek tesislerinde huzur bozan veya davranış bozukluğu gösteren üye ve üyeler hakkındaki 

konuları görüşür ve düşüncelerini bir rapor ile yönetim kuruluna bildirir. Onur Kurulunun 

kararları danışma ve tavsiye niteliğindedir. Üye hakkında alınacak tüm idari kararlarda 

Yönetim Kurulu yetkilidir. 
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ONUR KURULUNA SEVKİ İCAP EDEN HALLER 

 

MADDE 33 – 

a) Dernek Tüzüğü hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına uymamak, karşı gelmek, 

Dernek amacına uygun davranmamak, Derneğe sadakat göstermemek, Dernek 

üyelerinin huzur ve nizamını bozmak veya bozmaya çalışmak, edep ve ahlak dışı 

davranışlarda bulunmak, Derneğin hükmi varlığı ve şerefi ile tesis ve mallarına zarar 

vermek, taciz ve tecavüzde bulunmak veya bunlara teşebbüs etmek, Genel Kurulca 

seçilmiş olan Kurulların üyelerine karşı kasıtlı olarak rencide edici ve küçük düşürücü 

eylemlerde ve davranışlarda bulunmak, Dernek merkezinde ve Derneğe ait tesislerde 

kumar oynamak veya oynatmak. 

b) Kulübümüz kuruluş amacına uygun ve yönelik olarak sporun ve sporcuların hizmetine 

verilmiş olan yüzme havuzu ve diğer spor tesislerinin kullanımı ile ilgili Yönetim 

Kurullarınca konmuş olan kurallara uymamak ve bu hususta üyeleri kışkırtarak direnç 

göstermek. 

 

ÜYE KABUL KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ 

 

MADDE 34- 

  

Üye Kabul Kurulu iki yılda bir Genel Kurul tarafından gizli oy ve aleni tasnifle liste esasına göre 

7 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül etmek üzere seçilir. 

 

Üye Kabul Kurulunun Görevleri ve Yetkileri: 

a) Seçimleri müteakip 30 gün içerisinde toplanıp 1 başkan, vekili ve sekreter üyeyi 

seçmek ve bu görev dağılımını 15 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirmek, 

b) Üyelik için müracaat edenler hakkında tahkikat yapmak, 

c) Olumlu veya olumsuz kararları çoğunlukla almak, 

d) İstekli hakkındaki tahkikatı ve nihai kararını 15 gün sonunda ekleri ile birlikte Yönetim 

Kuruluna tevdi etmek, 

e) Üye Kabul Kurulu raporu, üyelik başvurusunda bulunan şahıs hakkında yönetim 

kuruluna görüş ve bilgi sunma mahiyetindedir. 

f) Üyelik müracaatı hakkındaki karar Yönetim Kurulu yetkisindedir. 

MADDE 35 – 

Adalar Su Sporları Kulübü Derneğinin şubesi yoktur. 

 

   BÖLÜM – V 

DERNEK GELİRLERİ, DENETİMİ, TÜZÜK TADİLİ VE DERNEĞİN FESHİ 

 

MADDE 36 – 

 

Derneğin Gelir Kaynakları: 

a) Üyelerden alınacak yıllık aidat. Üyelerden alınacak yıllık aidatın tespiti ve karara 

bağlanması Genel Kurul’un yetkisindedir. 

b) Derneğe Üye olarak alınacaklardan tahsil olunan Asli Üyelik Giriş Ödentisi 

c) Asli Üyelerin birinci dereceden yakınları anne, baba, eş ve çocuklarından alınacak 

ödentiler,   

d) Dernekçe yapılacak yayın, tertiplenecek piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor 

yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, 

e) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler, 
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f) Üyelerin yapacağı bağışlar, 

g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 

yardımlar 

h) Sponsorluk gelirlerinden ibarettir. 

Dernek Gelirleri “ Alındı” belgesi ile toplanır. Giderler, “ Harcama Belgesi” ile yapılır. Bu 

belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olanları hemen sağlanamıyorsa en büyük Mülki 

Amire onaylattırılarak özel baskılı “ Alındı Belgesi” kullanılabilir. Bu özel belgeler, resmi 

belgeler sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve 

imzası bulunur. Bağış ve aidat toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu 

karar Mülki Amirine tescil ettirilir     

 

 

DERNEĞİN GİDERLERİ: 

MADDE 37 – 

Derneğin giderleri, Genel Kurulda bütçe dâhilinde onaylanacak her türlü harcamalardır. 

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ  

MADDE 38 – 

Derneğin iç denetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından 

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim 

kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 

Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 

sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,      

defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,      

dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler 

ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula 

sunar.    

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri 

tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 

isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 

      MADDE 39 – 

 

Tüzükte değişiklik yapılması, Yönetim Kurulu tarafından istenir veya Genel Kurula katılma 

hakkı olan üyelerin onda biri tarafından yazılı olarak talep edilir. Bu durumda yönetim kurulu 

Genel Kurulu 30 gün içinde toplantıya çağırır. Tüzükte yapılması istenen değişiklik açıkça 

belirtilmek suretiyle üyelere yazılı olarak duyurulur. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında Tüzük değişikliğinin gündeme alınması ve görüşülebilmesi için bu durumda 

toplantının, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla yapılmış olması 

şartı aranır.  Tüzük değişikliğinin görüşüleceği ilk Genel Kurul toplantısı yeter sayı 

sağlanamadığından yapılamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya 

katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değişikliğine, Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

Tüzükte yapılan değişiklikler süresi içinde Dernekler İl Müdürlüğü’ne bildirilir. Değişikliğin 

kanuna aykırı olmadığına dair resmi makam tarafından yapılacak tebligat üzerine yürürlüğe 

girer.  
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     KULLANILMAZ HALE GELMİŞ EŞYALARIN SATILMASI 

 

MADDE 40 –Kullanılmaz hale gelmiş ve/veya satılmasında Dernek menfaati bulunan ve satış 

anında satılacak malın değeri o yıla ait Genel Kurulca tespit edilmiş yıllık üye aidatının 25 

katından fazlası değerde olmamak üzere, gerekli görülen tesisat ve demirbaş mallar Yönetim 

Kurulu Kararı ile satılabilir. Bu miktarı geçenler için Genel Kurul Kararı gereklidir. 

 

DERNEĞİN FESHİ 

 

MADDE 41 – 

 

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun feshe karar 

verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün 

toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde Genel Kurul 

20. maddedeki esaslar dâhilinde ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, bu toplantıya katılan üye 

sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının 

toplantıda bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, 

Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içerisinde yazı ile mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine 

bildirilecektir. Tasfiye halinde, derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile hak ve alacakları Türk 

Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına intikal edecektir. 

 

MADDE 42- 

 

Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu hükümleri 

aynen geçerlidir. 

 

      MADDE 43- BORÇLANMA 

 

Dernek Yönetimi, Derneğin faaliyet konularındaki çalışmalarının daha randımanlı yürütülmesi 

amacıyla kapalı yüzme havuzu ve diğer spor tesisleri yapılması veya mevcut tesislerin 

yenilenmesi çalışmaları için gerekli görülen hallerde Genel Kurul kararı ile bir yönetim 

dönemini kapsayan iki yılki bütçesinin 1/3 ‘ü kadar dış borçlanma yapabilir. 
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