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basllmas:, yay!nlanmas: ve ar§ ivlenmesini saglar. Dag ve dOga spOrlar:nin kitlelere
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Dernek dOganin korunmasi: bё lgede ya,ayan Vatanda§ larinl:zda doga sevgisi

olusturulmasi,dogadan dOga‖ e uyum i9inde yara‖anllmasi ve 9evre bilincinin olu,mas:

dOOrultusunda yurti9i veya yurtdl,:faaliyetler duzenler ve duzenlenen faaliyё
tlere kat:lir.

Dernek her turltt hobi konularlnda faallyetler duzenler. Bunlarla 
‖g‖i dOkumanin,

baslrnini,yay:nlamasin:ve aroivlenmesini saglar.HObi faaliyetleriyle ilgill yarismalar organlze

edebi‖ r,bunlarla ilg‖ i Odul toreni duzenleyebilir.

Bёlgernizin  ve  ulkernizin  her turll  turizrn  faaliyetlerinin  surdurulrnesinde  ve

tanit!lmas:nda Onculuk ve arac:|:k eder.Faaliyetlerle ilgili kamp organizasyonlari yapar.

Dernek siyasetle uora§ maZ・ Hi9bir ,ekilde Siyasi Ve ideoloilk gё ru9 bildirmez ve

desteklemez.

Dernegin Faaliyet Alanl

Dernek sosyal ve sportif alanda yurt iginde ve yurt drgrnda faaliyet gdsterir'



Derne$in Qahgma Alanlart

Madde 3 -

o Da$ctltk
o Do$a YUrtiYUgti
.KamPqtltk
o KaYa ttrmantgt
. Ma$aractltk
. Sualtt sPorlart
o Bisiklet, dag bisikleti
. Kayak, tur kaYa$t
o KanYon araqtlrma
o Kanoculuk ve su sPorlart
o Satrang
. Hava sporlart
o Binicilik
oYamag ParagUtU
o Paintball
.Oryantiring
.Atletizm
. Badminton
o Basketbol
.Voleybol
.lzcilik
o Masa tenisi
. KUrek
oYUzme
oYelken
. Okguluk
oGolf
o Rafting
. Korfbol
o GUreg
. Foto0rafgtltk
oMUzik, resim
oVe benzeri hobi dallarrnda galtgmalar yapar'

Dernek Kuruculart

Madde 4‐

1_sukru:X:DEC:RMEN
2-Fikret YURTASLAN
3‐Hakan AYAN
4‐Omer Faruk KAYA
5りЧiye MEttE SERT

乳::溜:緊猥器
α

Meslek
Esnaf
Mali MUgavir
Ugug Bilgi$efi
Meteoroloji MUhendisi
TrbbiSekreter
Veteriner Teknikeri
Esnaf

Tablyeti

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.

丁。C.

T.C.

T.C.



Dernek UYelik Kogullart

Madde 5 -

a)Fii|eh|iyetinesahipbulunan,derne$inam.aQvei|kelerinibenimseyerekbu
dogrultuda galrgmayr r.aouieien u" ,i"uru"trn ongordii$u kogullan taqtyan her

g"rEer;re tiit"t'tti9i'Ou d9r3e$e Uye olma n3$1na sahiptir'

b) vagam,nin nei an,noa ooga iostl olup do$ayr kirletmemeyi, ytpratmamayt' yok

etmemeyi kendine amag edinmelidir'

Uye Olma Usulii

Madde 6 -

Dernek bagkanh$rna yazrh olarak yaprlacak uyelik bagvurusu' dernek yonetim

kurulunca en gok otuz gun iginde uyelige kabul veya istelin reddi geklinde karara ba$lanrr ve

sonug yazyla oagvuru sahibine bildirilir. Bagvurusu kabul edilen tiye, bu amaqla tutulacak

deftere kaYdedilir.

yonetim Kurulunca kendisine bir kimlik verilir. Dernekten ayrtlan kimse, kimlik belgesini

geri vermek zorundadtr'

Uyelik Statiileri

Madde 7 -

Etkin Uyelik: Dernek tUzUgti ve dernekler mevzuatt kapsamtnda aidatlartnt 6deyen,

derne$in etkinlirlerine katrlan, irye kayrt defterine kayttlt, organlart segen ve segilebilen

Uyelerdir.

Onursat Uyelik: Dernek igin varlr$r manevi bakrmdan UstUn bir anlam tagtyan,

dernegin geligmeiinde 6nemli kat(rlarr bu[Jnan veya toplumda sevgi ve sayglya sahip kigiler

ve benzeri niteliklere sahip kigiler, en azS dernek tiyesinin yaztlt ve imzalt.dnerisi ve mevcut

uye sayrsrnrn salt qogunrLigunun kabulu ile bu statirye gegirilir. Oneri sahipleri yazth ve imzalt

onerilerini yonetim K'uruluna iletirler. Yonetim Kurulu, bu statuye atama karartnt altp sonucu

agrldar ve bu fiyetere Ozel Kullip Onur Kartr verilir. Onursal Uye aidat odemez, segimlerde oy

kullanamaz, organlara segilemez.

Fahri Uyelik: Dernege aidat 6deme zorunlulu$u bulunmayan, istedigi zaman ba$tg ve

katkr yapan, sLgimlerde oy kullanamayan, organlara segilemeyen Uyelerdir'

Uyeler ve katrhmcrlar lisans gerektiren- etkinliklere lisansstz kattlamaz. Di6er

etkinliklerde lisans u" uv" olma kogulu a-ranmaz. Yabanct kulup ve kigisel lisanslar gegerlidir.

Uye Aidafi:

Uyeter, 120 (ylzyirmi) TL yrlhk aidat 6derler. Uyelige ilk girig igin girig aidatt gl?f?k

ayrca so (gili) TL"6denir. 
'Bu 

tuiarlar gun_u1 gartlarrna g6re Genel Kurulca de$igtirilebilir.

AiOrt oO"niileri yrlrn ilk iki ayr igerisindJ yrllrk olarak to_plantr. Uzerinde derne$in mUhrU ve

,ryr"n,n onayr bulunan bir makbuz verilir. Aidatrnr ilgili yrl iginde vermeyen uyeye' ydnetim

t<uiutunca yaziylaveya dernek ilan panosunda bildirimde bulunulur. Uye ddentisini, ddemesi

gerekli olan tutarr, odemesi gereken tarihten sonraki bir ay igerisinde vermedi$i veya dzrUnU

bildirmedigi takdirde i.ryeliktjn ayrrlmrg sayrlrr. Ancak, .Y6netim 
Kurulunca mazereti gegerli

bulunan Ulenin Uyelik aidatr, ytl sonuna kadar ertelenebilir.



Hig kimse derne$e uye olmaya ve uye kalmaya zorlanamaz' Her tiyenin istedi$i zaman

ayrtlma hakkt vardtr'

Dernese Uye olanlarrn Uyelik..bagvurulartnda ad ve soyadlart, TC kim|ik numara|art,

mesrekreri, 
'<ametsJ-;;esrerive 

iretlii'il;;;d u"rirtirir. uve kavrt defterine igtenir ve

Uu O"tt"t"'Uyelerin foto$raflarr yaprgttrtltr'

DernekUye|erininaga!rdayazrlrhareketlerdebulunmalartyasakttr:

a. Do$ayr kirletmek, yok etmek' ytpratmak'.

b. Dernegin mallarrnr u" n"rrri'nr 
't<iqiset grkarlar igin kullanmak veya harcamak,

c. Dernek iginde veya etfintiXterOe slrkrntrlrk' saldrrganhk veya saldtrgan

sarhogluk gdstermek,
d. Derneli bir siyasi partinin yan kurulugu haline getirmeye kalkmak, b.u

do$rultuda OavLnmaf v6ya siyasi propaganda yapmak'

Yukarrda maddeler halinde saytlan eylemleri yapanlar, Yonetim Kurulunun bu yondeki

tanrk ve kanrtlarryla birlikte bir 6n t"potil Onur.. kuruluna g6nderilir' Eylemdeki kastt ve

agrrlrga g6re uyan,l"/,t, f,n"ma, bir 
"i.ut"Vf" 

etkinliklerden uzaklagtlrma' bir yrl dernekten

uzaklagtrrma veya tiyelikten attlma, gr'farrtmi cezalartndan biri verilir' Onur Kurulu' 6nUne

gelen konularda, zorunlu nedenler 
';;;;d, 30 gtin iginde aragttrmastnt sonuglandtrtp

karartnt verir.

Ceza alanrn Genel Kurula itiraz hakkr vardrr. Genel kurul, itiraz veya resen incelemeye

tabi tuttugu ve uygun gormedisi uyelikten atrlma ve grkarrlma karartnt de$igtirebilir' Bu

madde kapsamrnda her uyenin, gerekli g6rdu$u durumda higbir kogula balh olmakstztn

yakrndrgr t<onuoan y "it ,ipo, na-zrrlayrp-oo$rudan Onur Kuruluna bagvuru hakkr saklldtr'

engellenemez.

MaddeS-BirUyenindernek|ei|gisiUgbigimdeSonaerer.

a) istifa
b) Y6netim Kurulu Karart
c) Onur Kurulu Karart

istifa ederek dernekten ayrrlmak isteyen Uyenin, bu talebini yaztlt olarak Y6netim

Kuruluna bildirmesi gereklidir.

Madde 9 - Derne$in organlart aga!rda gdsterilmigtir'

1- Genel Kurul,

2- Ydnetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4- Onur Kurulu,

5- Rehberler Kurulu

6- lstigare Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kurutug $ekli, Toplanma zamant ve Qa$rr ve Toplantl

Usulii



Madde 10 - Genel kurul, derne$in en

Uyelerden olugur.

Genel kurul;

1-Bu tUzUkte belli edilen zamanda ola$an,

yetkili karar organr olup; derne$e kaytlt

2-y6netim veya denetim kurulunun gerekli gordUgu hallerde veya dernek liyelerinden

begte birinin yazrh iste$i Uzerine otuz gUn iginde ola$an[rstU toplantr'

Olalan genel kurul, 3 yllda bir, Haziran ayr igerisinde, ydnetim kurulunca belirlenecek

gUn, yer ve saatte toPlantr'

Genel kurul toplantrya y6netim kurulunca ga$rtltr'

y6netim kurulu, genel kurulu toplantrya ga!trmazsa; tiyelerden birinin bagvurusu

Uzerine sulh hakimi, Ug Uyeyi genel kurulu toplantrya 9a$rrmakla g6revlendirir'

9adn Usulii

yonetim kurulu, dernek tUzU$Une g6re genel kurula katrlma hakkr bulunan tiyelerin

listesini duzenler. Genel kurula katrlma hakkr bulunan Uyeler, en az on beg gUn 6nceden,

gUnU, saati, yeri ve gUndemi bir gazetede veya dernelin internet sayfasrnda ilan edilmek,

yazrl olarak bildirilmek, uyenin bitdirdigi elektronik posta adresine ya da iletigim numaraslna

mesaj g6nderilmek veya mahalli yayln araglart kullanrlmak suretiyle toplantrya ga$rtltr. Bu

gagrrda, gogunluk saglanamamasr sebebiyle toplantr yaprlamazsa, ikinci toplantrntn hangi

!Un, saat ve yerde yaprlacagr da belirtilir. llk toplantr ile ikinci toplantr arastndaki sUre yedi

gUnden az, altmtg gUnden fazla olamaz.

Toplantr, go$unluk sa$lanamamasr sebebinin drgrnda bagka bir nedenle geri btraktltrsa,

bu durum geri brrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantr igin yaprlan ga$rt usulUne

uygun olarak Uyelere duyurulur. ikinci toplantrntn geri brrakma tarihinden itibaren en geg altt

ay iginde yaprlmasr zorunludur. Uyeler ikincitoplanttya, birincifrkrada belirtilen esaslara gdre

yeniden ga$rtltr.

Genel kurul toplantrsr bir defadan tazla geri btraktlamaz.

Toplantt Usulii

Genel kurul, katrlma hakkr bulunan Uyelerin salt go$unlu$unun, tUzUk degiqikliOi ve

dernelin feshi hallerinde ise Ugte ikisinin katrlrmtyla toplanrr; golunlulun sa$lanamamast

sebebiyfe toplantrnrn ertelenmesi durumunda ikinci toplantrda 9o!unluk aranmaz. Ancak, bu

toplantrya katrlan Uye sayrsr, y6netim ve denetim kurullart Uye tam saylslnln iki kattndan az

olamaz.

Genel kurula katrlma hakkr bulunan Uyelerin listesi toplantr yerinde haztr bulundurulur.

Toplantr yerine girecek Uyelerin resmi makamlarca verilmig kimlik belgeleri, ydnetim kurulu

ityeleri veya ydnetim kurulunca gdrevlendirilecek gdrevliler taraftndan kontrol edilir. Uyeler,

y6netim kurulunca dUzenlenen listedeki adlarr kargtstna imza koyarak toplantr yerine girerler.

Toplantr yeter sayrsr sa$lanmrgsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantt ydnetim

kurulu bagkanr veya gorevlendirece$i y6netim kurulu Uyelerinden biri taraftndan agtltr.

Toplantr yeter sayrsr sa$lanamamast halinde de yonetim kurulunca bir tutanak dUzenlenir.

Agrhgtan sonra, toplantryr ydnetmek iizere bir bagkan ve yeteri kadar bagkan vekili ile

ur.yazman segilerek divan heYeti



Dernek organlanntn segimi igin yaprlacak oylamalarda' oy kullanan liyelerin divan

heyetine kimfikrerini g6stermeleri ve nazriun ristesindeki isimlerinin kargrlarrnr imzalamalart

zorunludur.

Toplantr n r n yonetimi ve guvenli$inin sa$lanmast divan bagkanr na aittir'

Genelkurulda,yalntzcagiindemdeyeralanmaddelergdrUgUlUr.Ancaktop|antrdahaztr
burunan uyererin onda biri tarafrndan goiuqutmesi yazrrr orarak istenen konularrn gtindeme

alrnmast zorunludur.

Genel kurulda her uyenin bir oy hakkt vardrr; uye oyunu gahsen kullanmak zorundadtr'

onursal uyeler genel kurul toplantrlarrna katrlabilir ancak oy kullanamazlar. Tuzel kiginin uye

olmasr halinde, tuzel kiginin yonetim kurulu bagkanr veya temsille gorevlendirece$i kigi oy

kullantr

Toplantrda g6rugUlen konular ve ahnan kararlar bir tutana$ a yazilr ve divan bagkant ile

yazmanlar tarafrndan Oinifte imzalanrr. Toplantr sonunda, tutanak ve di$er belgeler ydnetim

kurulu bagkanrna teslim edilir. Ydnetim kurulu bagkanr bu belgelerin korunmastndan ve yeni

segilen y$netim kuruluna yedi gfin iginde teslim etmekten sorumludur'

Genel Kurulun oy kullanma ve Karar Alma Usul ve $ekilleri

Madde 11 - Genel kurulda, aksine karar ahnmamtqsa, y6netim, denetim ve di0er kurul

iiy"t"ilin--irleri gizli oylama ile diger konulardaki kararlar ise agrk olarak oylantr' Gizli

oylar, divan kurulu bagkanr tarafrndan mUhUrlenmig kalrtlarrn veya oy pusulalartntn [tyeler

tarafrndan gereli yaprldrktan sonra igi bog bir kaba attlmast ile toplanan ve oy vermenin

bitiminden sonra agrk d6kumu yaprlarak belirlenen oylardtr.

Agrk oylamada, divan kurul bagkanrnrn belirtece$i y$ntem uygulantr.

Genel kurul kararlarr, toplantrya katrlan Uyelerin salt go$unlu$uyla altntr. Ancak, tUzUk

degigikligi ve dernegin feshi kararlan, ancak toplantrya katrlan uyelerin Ugte iki go$unlu$uyla

alrnabilir.

Toplantrsl z veya Qa$rrslz Allnan Kararlar

BUtUn Uyelerin bir araya getmeksizin yaztlr katrhmryla altnan kararlar ile dernek

Uyelerinin tamamlnrn bu tuzukte yazrh ga!rr usulUne uymakstztn bir araya gelerek aldt!t

kararlar gegerlidir. Bu gekilde karar altnmast ola$an toplantt yerine gegmez'

Genel Kurulun G6rev ve Yetkileri

Madde 12 - Aga$rda yazrh hususlar genel kurulca gdrUgUlUp karara ba$lantr.

1 -Dernek organlartn tn segilmesi,

2-Dernek tUzU$UnUn de$igtirilmesi,

3-y6netim ve denetim kurullarr raporlarrntn gdrUglrlmesi ve y6netim kurulunun ibrast,

4-y6netim kurulunca hazrrlanan bUtgenin gdrugUlUp aynen veya de$igtirilerek kabul

edilmesi,

S-Dernek igin gerekli olan tagrnmaz mallartn sattn altnmasl veya mevcut taglnmaz



,,ll、

6-y6netim kururunca dernek garrgmararr *e *gi* orarak hazrrlanacak ydneltmelikleri

inceleyip aynen veya de$igtirilerek onaylanmast'

7-DernekyOnetimvedenetimkurullartntnkamugOrevlisio|mayanbagkanveUyelerine
verirecek ucret .e her turlu oo"n"rl vo[rr *. tazminatlar ile dernek hizmetleri iqin

g6revtendirilecek Uyelere verilecek guni.lir ve yolluk miktarlartntn tespit edilmesi'

8-Derne$in federasyona kattlmast ve ayrtlmaslnln kararlagttnlmast ve bu hususta

yonetim kuruluna Yetki verilmesi'

9-Derne$in uluslar arasr faaliyette bulunmast, yurt drgrndaki dernek ve kuruluglara uye

olarak kattlmast veYa aYrtlmast,

1 0-Derne$in vaktf kurmasl,

1 1 -Derne$in fesih edilmesi,

1 2-y6netim kurulunun di$er onerilerinin incelenip karara ba!lanmast,

13-Mevzuattagenelkuru|cayaprlmaslbe|irtilendi$ergdrevlerinyerinegetiriImesi,

Genel kurul, derne$in diler organlannt denetler ve onlart hakh sebeplerle her zaman

gdrevden alabilir.

Genel kurul, tiyeli$e kabul ve uyelikten gtkarma hakkrnda son karart verir' Derne$in en

yetkili organt otarak dernegin di$er bir org.n,n" verilmemig olan igleri g6rur ve yetkileri

kullantr.

Y<inetim Kurulunun Tegkili, Giirev ve Yetkileri

Madde 13-

y6netim Kurulu yedi astlve yedi yedek iiyeden olugur. Bunlar Genel Kurulca segilir'

yonetim Kurulu kendi arasrndan bir bagkan, bir genel sekreter, bir sayman ve d6rt

ydnetim kurulu Uyesi segerek g6rev da$tltmtnt yapar'

y6netim kurulu, tum uyelerin haber edilmesi gartryla her zaman toplantrya galnlabilir.

Uye tamsaytsrnrn yarrsrndan bir fazlasrnrn hazrr bulunmast ile toplanrr. Kararlar, toplanttya

katrlan Uye tam saylslnln salt go$unlu$u ile altntr'

y6netim kurulu asrl Uyeliginde istifa veya bagka sebeplerden dolayr bogalma oldu$u

takdirde genel kurulda aldr$r oy goklu$u slraslna g6re yedek uyelerin goreve Qagnlmast

mecburidir. Yonetim Kurulu ayhk olarak ve gerekli gorlilen zamanlarda toplantr'

Zaruri durumlarda, yonetim Kurulu tiyelerinden herhangi birine en gok altr ay izin

verilebilir. O uy"nin igini y6netim kurulundan bir yetkili yUrUtUr veya ydnetim kurulu

UyeterinOen biriii izinli Uyenin geligine kadar g6revlendirilir.

Heruyederne!ini|erleyipyUrUtUlmesineVege|igmesineiligking6rUg|eriniVe
gozUmlerini yazryla ydnetim Kurulu Bagkanrna bildirir. Her uyenin yazrlr bagvurusu uzerine

Yonetim Kurulu enfazla 15 gtin iginde yantt vermek zorundadtr.

Y<inetim Kurulunun Gtirev ve Yetkileri

YOneum kurulu a,aoldaki hususlaH yettne geuttr



1-DernesitemsiletmekveyabuhusustakendiUye|erindenbirveyabirkagrnayetki
vermek,

2-Gelir ve gider hesaplartna iligkin iglemleri yapmak ve gelecek doneme ait butgeyi

haztrlayarak genel kurula sunmak'

3-Dernelin galtgmalart ile ilgili yonetmelikleri hazrrlayarak genel kurul onaytna sunmak

4-Genel kurulun verdi$i yetki ile tagtnmaz mal sattn almak' derne$e ait tagtntr ve

tagrnmaz mallarr satmak, bina veya tesis inga ettirmek, kira sozlegmesi yapmak, dernek

tenine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek'

S-Gerekli gdriilen yerlerde temsilcilik agtlmastnt sa$lamak

6-Genel kurulda altnan kararlart uygulamak'

7-Herfaaliyetyt|tsonundaderne$inigletmehesabttab|osuveyabi|angovege|ir
tablosu ile yonetim kurulu gahgmalartnt agrklayan raporunu dttzenlemek, toplandr$tnda genel

kurula sunmak,

8- BUtgenin uygulanmastnt sa!lamak,

9-Dernege Uye alrnmasl veya Uyelikten grkarrlma hususlartnda karar vermek.

10-Derne!in amactnt gergeklegtirmek igin her 9e9it karart almak ve uygulamak,

11-Dernegin amaglarr do$rultusunda projeler haztrlamak, haztrlatmak, uygulamak,

12-Mevzuatrn kendisine verdi!i di$er g6revleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Y<inetim Kurulu Bagkantntn G6rev ve Yetkileri

Madde 14-

a) Derne$in temsilcisi olup Ydnetim Kuruluna Bagkanhk eder.

b) BUtgn yaztlara imzasrnr koyar, Derne$i temsil eder. Ydnetim Kurulu kararl ile

sOzlegmeler YaPar.
c) Paraya iligkin belgelere saymanla beraber imzastnt koyar.

Oj Oern'egin'mghrtr'Bagkandi bulunur. Rrzasryla Saymanda, lstigare Kurulu Bagkan
' 

Yardrmcrlartnda veya Genel Sekreterde bulunabilir'

e) Dernek kurumsal yaptst geregi, Kalite Y6netim Sistemi Kitapgr$rnda kendisine

verilen tgm yetkileri kuttanrr, gdrevlendirmeleri yapar, kontrol eder'

Genel Sekreterin Gcirev ve Yetkileri

Madde 15'

a) Bagkan veya lstigare Kurulu Bagkan Yardtmctlart bulunmadt$r zaman kendilerine

vekilet eder.
b) Dernelin OtitUn yazr iglerini dUzenler ve idare eder. Derne$e ait btrtUn belgeleri

saklar.
c) Genglik ve Spor it tvtuOUrtUgU ve TUrkiye. Da$crhk Federasyonu ile di$er

federasyonlarla'iligkilerde, Bagkindan alaca$i gdrev ve yetkisi iginde derne$i temsil

eder.
d) Derne!in kurumsalyaprsrnrn korunmasrndan ve geligtirilmesin-den sorumludur.

"i 
O"rn"[ kurumsal yaptst geregi, Kalite Y6netim Sistemi Kitapgr!rnda kendisine

verilen tiim yetkileri-kullan r r, gdrevlendirmeleri yapar, kontrol eder.



SaYman Giirev ve Yetkileri

Madde 16 -

a) Para iglemlerine iligkin btilyl defterleridttzenler'

b) Aidat, uag'l;; d;rner getirlerinin toplanmasrnr takip eder'

c) Gdrevli Oir Vdnetim furifu UV"tittiniSpfa,attg' parayr derne$in gelir defterine igler'

;i &;; ma'kbuzlarrnrn dip koganlannt saklar'

e) Dernek kurumsal yaprsr g"tdil'f"gG Vonetim- Sistemi Kitapgrlrnda kendisine

verilen tU, V"lfif"ri'kullanrr] g.[vlendirmeleri yapar, kontrol eder'

Yiinetim Kurulu Uyelerinin Giirev ve Yetkileri

Madde 17 -

Y6netimkuruluncasaptananvekendisineveri|eniglerigdrUrler|lsltimakam|arve
b6lge duzeyindeki igt;-;; t"iioiyr" ergk;,'B"ikan YardrmcrlarL ve Genel sekreterden sonra

Uyeier gdrevli ve Yetkilidir'

Yonetim Kurulu toplantrlartna gelmeyen uyelerin gelmeden 6nce nedenini Bagkana

veya Bagkan varoimcrrarrna oirdirmesi ro"rnruiur. Top-iantrrara ust uste 3 defa .zursuz

g"i*"V"n Uye Y6netim Kurulundan ayrtlmtg saytltr'

Yonetim Kurulu uyelerinin birinin uyelikten gekilmesi halinde yedek uye Yonetim

Kurulunca gagrrrlrr. YOneiim kurulu en az d6rt kigi ile toplantr'

Gundem 6nce Bagkan, Bagkan Yardrmcrlan ve Genel Sekreter tarafrndan saptantr'

Uyelerden herhangi Oirinin sOzlU- ya da yazilt ,istemi gUndeme altntr' Kararlar 9o!unlukla

a1nrr. Y6netim Kurulu tUzgkte u" y"t"Jt agrk olmayan [onularda, uygun gdrdU$U y6ntemleri

uygular.

Denetim Kurulunun Tegkili, Gtirev ve Yetkileri

Madde 18 -

Denetim kurulu, iig asrt ve Ug yedek Uye olarak genel kurulca segilir. Bir bagkan, iki

asrl ve 3 yedek UYeden olugur.

Denetim kurulu asrl Uyeliginde istifa veya bagka sebeplerden dolayr bogalma oldu$u

taktirde genel kurulda aldr!r oy goklu$u slraslna g6re yedek uyelerin goreve ga$rtlmast

mecburidir.

Denetim Kurulunun Gtirev ve Yetkileri

Denetim kurulu; dernegin, tUzU$Unde g6sterilen amag ve amacln gergeklegtirilmesi igin

surdtirulecegi belirtilen gahgma konularr do$rultusunda faaliyet gdsterip gdstermedi$ini,

defter, hesap ve kayrtlarrn mevzuata ve dernek tUzU!Une uygun olarak tutulup tutulmadl!tnt,

dernek tUzU!Unde tespit edilen esas ve usullere gdre ve yrlda bir aralrklarla denetler ve

denetim sonuglarrnr bir rapor halinde y6netim kuruluna ve toplandl$rnda genel kurula sunar'

Denetim kurulu; gerekti$inde genel kurulu toplanttya 9a$trtr.



Onur Kurulu

Madde 19 -

onur Kurulu, [i9 asll ve iig yedek irye olarak genel kurulca segilir' Bir bagkan' iki astl

ve Ug yedek UYeden olugur'

Yasaya ve dernek tuzu$tine g6re sug saytlan eylemde bulunanlar' Yonetim Kurulunca

veya ilgili kigice Onur Kuruluna bildirilir'

Rehberler Kurulu

Madde 20 -
RehberlerKurulu,tigasrlYeugyedekuyeolarakgenelkurulcasegilir'Birbagkan'iki

asrr ve us yedek uvlt"h "i"iri. 
intiviriiir 

"iginoir. 
segiiri zorunru degirdir. Dernelin rehber

yetigtirme,-rota olugturma galt gmalarrn t yiirtitUr'

istigare Kurulu

Madde 2{ -
istigare Kurulu, yonetim, Denetim, onur ve Rehberler Kurulu astl ve yedek uyelerinden

olusur. Ayrrca oir r!E','ii'6;il;.l;tii";ioir organorr.,olugumu zorunlu degildir' Derne!in

kararlarrnrn g6zden gegirildi$i, pt"ntip kararlairnrn .alrndr!r 
genig katrlrmlr bir kuruldur'

y6netim Kurulu O"ifin,, itffit" krtrirnun bagkanrdrr. Denetim, onur ve rehberler kurulu

bagkanlart, istigare kurulu bagkan yardtmctstdtr'

Derne$in Gelirleri

Madde 22 -

Derne$in gelirleri aga!rdaki kaynaklardan elde edilir'

a) Uyelerden altnacak yrlltk aidatlar'
ni Oernef taraftndan dgzenlenecek balo, e!lence, yemek, gezi vs-.etkinlik' konser'

spor mgsabakalal ve konferanslar gibi etkinliklerle sa!lanacak gelirler,

c) Derne$in dUzenleyece$i piyango gelirleri,

d) Ba$t9 ve Yardtmlar,
ei neitim, sponsorluk, ilan ve benzerietkinliklerden elde edilecek gelirler'

Derne$in Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 23 - Defter tutma esaslart;

Dernekte, igletme hesabr esasrna gore defter tutulur. Ancak, yrlhk briit gelirin Dernekler

yonetmeliginin 31. Maddesinde belirtilen haddi agmasl durumunda takip eden hesap

d6neminden baglayarak bilango esaslna g6re defter tutulur.

Bilango esastna gegilmesi durumunda, tist Uste iki hesap ddneminde yukartda

belirtilen haddin altrna d[igulurse, takip eden yrldan itibaren igletme hesabt esaslna

ddnLtlebilir.

yukarrda belirtilen hadde ba$ll kalmaksrzrn y6netim kurulu karart ile bilango esastda

g6re defter tutulabilir.



Dernelinticariig|etmesiagtlmastdurumunda,buticariigletmeiqin,ayrtcaVergiUsul
Kanunu hUkUmlerine gdre defter tutulur'

KaYrt Usulii

Derne$indeftervekayrtlartDerneklerY6netmeli$indebelirtilenusulVeesasauygun
olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aga$rda yazrlr defterler tutulur'

a) igletme hesabr esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aga0rdaki gibidir:

1-Karar Defteri: yonetim kurulu kararlarr tarih ve numara strastyla bu deftere yaalr

ve kararlarrn altr toplantrya katrlan uyelerce imzalantr.

2-Oye Kayrt Defteri: Dernele Uye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derne$e girig ve

grkrg tarihleri bu oeftere iglenir. uyelerin odedikleri girig ve yrlhk aidat miktarlart bu deftere

iglenebilir.

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

kaydedilir. Gelen evrakrn asrllarr ve giden evraktn kopyalarr dosyalantr. Elektronik posta

yoiuyta gelen veya giden evraklar grktrsr altnmak suretiyle saklantr'

4-igletme Hesabr Defteri: Dernek adrna ahnan gelirler ve yaptlan giderler aqtk ve

dUzenli olarak bu deftere iglenir.

S-Ahndr Belgesi Kayrt Defteri: Ahndr belgelerinin serive slra numaralart, bu belgeleri

alan ve iade edelerin adr, soyadr ve imzalarr ile aldrklarr ve iade ettikleri tarihler bu deftere

iglenir.

6-Demirbag Defteri: Dernege ait demirbaglarrn edinme tarihi ve gekli ile
kullanrldrklal veya verildikleri yerler ve kullanrm sUrelerini dolduranlarrn kayrttan dtigtiri.ilmesi

bu deftere iglenir.

Alrndr Belgesi Kayrt Defteri ile Demirbag Defterinin tutulmast zorunlu de$ildir.

b) Bilango esasrnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aga$rdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2ve 3 UncU alt bentlerinde kayrth defterler bilango esastnda defter

tutulmast durumunda da tutulur.

2-yevmiye Defteri ve BUyUk Defter: Bu defterlerin tutulma usulli ile kaylt gekli Vergi

Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanh$rna verdi$i yetkiye istinaden yaytmlanan

Muhasebe Sistemi Uygulama GenelTebli$leri esaslanna g$re yaptltr'

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulmasr zorunlu olan defterler (BtiyUk Defter harig), kullanmaya

baglamadan once il dernekler mUdUrlUgUne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin

kullanrlmasrna sayfalarr bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yaprlmaz. Ancak,

bilango esaslna g6re tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanrlaca$r yrldan 6nce gelen son ayda,

her yrl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

-



Gelir Tablosu ve Bilango Dtizenlenmesi

igletme hesabt esaslna g6re kayrt tutulmasr durumunda ytl sonlartnda (31 Araltk)

(Dernekler Vonetmetigi EK-10'Oa OetirtiLn) "igletme Hesabt Tablosu" dttzenlenir' Bilango

esasrna g6re defter tulurmasr orrr.rnJ" ise, yrtsontarrnda (31 Ararrk), Maliye Baka*iriltnca

yayrmlanan Tek DUzen Hesap Ptanr Uygulamasrna gore Genel Tebli$lere uygun bila;nqo ve

gelir tablosu dUzenlenir'

Derne$in Gelir ve Gider iglemleri

Madde 24 - Gelir ve gider belgeleri;

Dernek ge|ir|eri, (Dernek|er Y6netme|i$i EK- 17,de orneli bu|unan) 
..A|rndr Be|gtlsi,, i|e

tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracrlr$r ile tahsili halinde banka tar:lfindan

duzenlenen dekont u"yl h"."p ozeti gibi belgeler alrndr belgesi yerine geqer'

Dernekgiderleriisefatura,perakendesatrgfigi,serbestmeslekmakbu;rtlgibi
harcama belgeleri ile yaprlrr. Ancak derne$in, Gelir Vergisi Kanununun 94',uncU ni;cldesi

kapsamrnda bulunan oiemeleri igin Vergi U-sul Kanunu h6kUmlerine g6re gider pusuiast' bu

kapsamda da butunmayan ddemeleri ifin (Dernekler Ydnetmeli$i EK-13'te ornegi br"riuna)

"Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullantltr

Dernek tarafrndan kigi, kurum veya kuruluglara yaprlacak bedelsiz mal ve hizmet

teslimleri (Dernekler yonetmeligi EK-14',te orne$i bulunan) "Ayni Yardrm Teslim BelEe:'i" ile

yaprlrr. Kigi, kurum veya kuruluglar tarafrndan dernele yaprlacak bedelsiz mal ve ''rizmet

teslimleri ise (Dernekter yonetmeligi EK-1S'te orne$i bulunarr) "Ayni Bagrg Alrndr Belgesi" ile

kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gdsterilen bigim ve ebatta, mUteselsil scri ve

stra numarasr tagryan, kendinden karbonlu elli asrl ve elli koqan yapra$rndan meydan; gelen

ciltler veya elektronik sistemler ve yazt makineleri aracrlr$ryla yazdtrtlacak form veya :ilrekli

form geklinde bastrrrlrr. Form veya sUrekli form geklinde basttrrlacak belgelerin, b|littilen

nitelikte olmasl zorunludur.

Ahndt Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanrlacak "Altndr Belgeleri" (Dernekler, Yoneinteli$i

EK- 17'de g6sterilen bigim ve ebatta) yonetim kurulu kararryla, matbaaya basttrtltr.

Alrndr belgelerinin bastrrrlmasr ve kontrolU, matbaadan teslim altnmast, tl;ftere

kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasrnda devir teslimi ve alrndt belgesi ile dernel< .:dtna

gelir tahsil edecek kigi veya kigiler tarafrndan bu alrndr belgelerinin kullantmtna ve toplantlan

gelirlerin teslimine iligkin hususlarda Dernekler Yonetmeli$inin ilgili hukUmlerine g6re ha:eket

edilir.

Yetki Belgesi

Yonetim kurulu asrl Uyeleri harig, dernek adtna gelir tahsil edecek kigi veya kigiler,

yetki sUresi de belirtilmek suretiyle, y6netim kurulu karart ile tespit edilir. Gelir tahsil '::(lecek
kigilerin agrk kimlili, imzasr ve fotolraflarrnr ihtiva eden (Dernekler Yonetmeligi Ek-19'cia yer

alan) "Yetki Belgesi" dernek taraflndan iki nUsha olarak d0zenlenerek, dernek yonetin: liurulu

bagkanrnca onaylanrr. Yonetim kurulu asrl Uyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edr:i;i!ir.

Yetki belgelerinin sUresi yonetim kurulu taraftndan en gok bir ytl olarak bc;irienir.

SUresi biten yetki belgeleri birinci frkraya gdre yenilenir. Yetki belgesinin sUresinin l,,tmesi

veya adina yetki belgesi duzenlenen ki§ inin gё revlnden ayrilrnasi,ё llmし ,|§ ine veya gtrovine
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Bildi面 m Yuklmi口 :lou

Madde 26-Mulki ami‖ loe yap!lacak bildi面 mler

Genel Kurul Sonu9 Bildirinni

Olagan veya olaganustu genel kurul toplantilarini lzleyen otuz 9un 19inde,yOncti:η
 ve

denetim kuru‖ arl ile diger organlara se9ilen asil ve yedek uyeleri i9eren (Dcll¬ 9kler

YOnetmelioi Ek-31e yer alan)Genel Kurul Sonu9 Bildinmi mulkildare ami‖ lolne Ve百 li「 Genel

kurul toplant!sinda tuzlk deol§ ikl10i yapllmas:halinde:genel kurul toplanti tutanaol,tiZ口 Oun

degi§ en maddelerinin eski ve yeni §ekli, her sayfas: yё netirn kurulu uyelerir,IFI Salt

900unluOunCa imzalanrnl,dernek tuz口 ounun sOn sekli,bu flkrada belirt‖ en sure 19ind→ ve bir

yazl ekinde rnulki ldare arrlirlloine verilir

Ta,inmazlarin Bildirilmesi

Derneoin edindigi taoinmazlar tapuya tesc‖ inden itibaren otuz gun i9inde(Deinekler

YOnetmelioi EK-26'da sunulan)“ Ta§ !nmaz Mal Bildi面 mi"ni doldurmak suretiyle mulkl idare

ami‖ ioine bildinlir

Yurtdisindan YardlFn Alma Bildirinni

Dernek taraf!ndan,  yurtdl§ !ndan yardlm allnacak olrnas:  durumunda yardlm

allnmadan ёnce(Dernekler Yё netmelloi EK-4te belirtilen)“ Yurtdl,Indan Yardl「 ,Alma

Bildittmi"doldurup mulkiidare aml‖ igine bildi百 mde bulunulur

Nakdi yard!mlar:n bankalar aracll!oiyla allnmasi ve kullanilmadan Once bildittm

,art!nln yerine getirilrnesi zorunludur

Deoisikliklerin Bildiri:mesi

Dernegin yerlesim yerlnde meydana gelen degi,iklik(Dernekler YOnetmelioi Eン (‐241e

belirtilen)“Yerle§ im Ye面  Deoi§ iklik BIldi百 mi"i genel kurul toplantis: di§ inda (lernek

organlarlnda meydana gelen deoiliklikler(Dernekler YOnetmelioi EK-251e belirtilen)“ DOrnek

Organlarlndaki Deoi,iklik B‖dittmi"doldurulmak suretiyle,deoi§ ikliOi iZleyen otuz gur 19inde

mulkildare ami‖ loine bildi面 li「

Dernek tuz口 ounde yap:lan deoisiklikler de tuzuk deOi§ iklioinin yaplldlol gen〔 〕l kurul

toplantls:nl izleyen otuz gun i9inde,genel kurul sonu9 bildittml ekinde mulki ldare anl.lligine

bildiri‖ r.



Temsilcilik Aqma

Madde2T-Dernek,gerek|ig6rd0$0yerlerdedelekfaaliyet|eriniyUrUtmekaniectyla
y.netim kururu kararryra temsircirik agaoltir.- Temsircirigin adresi, yonetim kururu k;rrarryla

temsirci orarak gorevrendiriren kigi veya kigirer tarafrndan o yerin murki idare amirri!in': ,razrlr

olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez'

Odtilve Kutlamalar

Madde2S.DernekiEindegonU||ufaa|iyet|erdebulunanvedilerUye|eregoreti;traiyi
sonug elde eden kigilere, ya da Yonetim Kurulunca uygun gorulen kigilere' Ydnetim l^i'urulu

karart ile onur belgesi, gilt, ant belgesi ve benzerleri verilir'

SporKuru||artna,kuruIu9topIantrIarrnadavet|ereg6nderiIecekdeIegeIer,\..drletim
Kururunca veya ivedi hailerde 

-Bagkan 
iarafrndan segirir. Dernek yonetim Kururu ke,rarr ile

sporcular, egitim "*"",n" 
uygun oiarak, nitimset ve toplumsal konferanslara gonderilir

Derne$in kuruldusu ve kurulug gunleri, Dernek taraftndan onemli gorulen gunlai igin

kulama veya anmat6re"nleri tertlp editii, yartqmalar organize edilir ve oduller verilir'

Dernelin ig Denetimi

Madde 29 - Dernekte genel kurul, y6netim kurulu veya denetim kurulu tarafrn:ian i9

denetim yaprlabilece$i gibi, ba$rmsrz denetim kuruluglarrna da denetim yaptrrrlabilir tlenel

kurul, yonetim kurulu veya ba$rmstz denetim kuruluqlarrnca denetim yaprlmtg clrnast,

denetim kurulunun yukUmlUlU$Un0 ortadan kaldlrmaz'

Denetim kurulu tarafrndan en geq yrlda bir defa derne!in denetimi gerqeklegtirilir (:ienel

kurul veya y6netim kurulu, gerek gorUlen hallerde denetim yapabilir veya ba$rmstz cit;rretim

kuruluglartna denetim yapttrabilir.

DerneSin Borglanma Usulleri

Madde 30 - Dernek amactnt gergeklegtirmek ve faaliyetlerini yUrUtebilmek igin i'rtiyag

duyulmasr halinde yonetim kurulu kararr ile borglanma yapabilir. Bu borglanma kredili tnal ve

hizmet alrml konularrnda olabilece$i gibi nakit olarak da yaprlabilir. Ancak bu borclartma,

dernelin gelir kaynaklarr ile kargrlanam ayacak miktarlarda ve derne$i 6deme g0qltrgUne

dUgUrecek nitelikte YaPtlamaz.

Tiizi.i$iin Ne $ekilde De$igtirileceSi

Madde 31 - TUzUk de$igikligi genel kurul karart ile yaptlabilir.

Genel kurulda tUzUk dediqikli6i yaprlabilmesi igin genel kurula katrlma hakkt I'ttiunan

gyelerin 2/3 go$unlu!u aranrr. Qogunlu$un sa$lanamamast sebebiyle toplantrntn ertel'irtmesi

durumunda ikinci toplantrda go$unluk aranmaz. Ancak, bu toplantrya kattlan uye saytst,

yonetim ve denetim kurullart Oye tam Saylslnln iki kattndan az olamaz.

T1zUk degigikligi igin gerekli olan karar go!unlu$u toplantrya katrlan ve oy kt,,i; nma

hakkr bulunan 1yelerin oylarrnln 213'O'dir. Genel kurulda tUzUk de$igikligi oylama:r agtk

olarak yaptltr.

Derne$in Feshi ve MalVarll$lnrn Tasfiye $ekli

Madde 32 - Genel kurul, her zaman dernelin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun gorUgUlebilmesi igin genel kurula katrlma hakkt L'tti,:nan

Uyelerin 2/3 go$unlu$u aranrr. Qo$unlu$un sa$lanamamasl sebebiyle toplantrnrn ertel',trmesi



durumunda ikinci toplantrda go$unluk aranmaz. Ancak, bu toplantrya kattlan uye ;aytst'

yonetim ve denetim kurullarr uye tam saylslnln iki kattndan az olamaz'

Fesih kararrntn alrnabilmesi igin gerekli olan karar 9o$unlu!u toplantrya kattlart ve oy

kuilanma hakkr burunan uyererin oyrarrnrn 2/3'u',dUr. Gener kururda fesih kararr oyramasr agrk

olarak yaPtltr.

TasfiYe iglemleri

Genel kurulca fesih kararr verildi$inde, dernelin para, mal ve haklartntn tasfiyet;l son

y6netim kurulu Uyelerinden olugan tastiye kurulunca yaprlrr. Bu iglemlere, feshe iliqkilr genel

kurut kararrnrn alrndr!r veya kendili$inden sona erme halinin kesinlegt'-gljillt".t.'1'?::":

baglanrr. Tasfiye sUresi iginde bUtUn iglemlerde dernek adrnda "TASFiYE HALINDE

coLDoSK cOr-uJn eoliJesi DoGA SPoRLARI vE HoBi KULUBU DERNEGi" ibaresi

kullantltr.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneSin para, mal ve haklarrnrn tasi'iyesi

iglemlerini baqtan sonuna kadar tamamlamakla gdrevli ve yetkilidir. Bu kurul, 6nce derrrelin

hesaplarrnr inceler. inceleme esnastnda derne$e ait defterler, altndt belgeleri, h:lrc;?rTl?

belgeleri, tapu ve banka kayrtlarr ile di$er belgelerinin tespiti yapllarak var"ltL ve

yukUmlUlUkleri bir tutanaga ba$lanrr. Tasfiye iglemleri strastnda derne$in alacai<ltlartna

ga$rrda bulunulur ve varsa mallarr paraya gevrilerek alacakltlara 6denir. Dernegin alacaklt

olmasr durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarrn tahsil edilmesi ve borq;lartn

odenmesinden sonra kalan tUm para, mal ve haklart, genel kurulda belirlenen yere devtedilir'

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemigse derne$in bulundu$u ildeki ama(;ltla en

yakrn ve fesih edildilitarihte enfazla Uyeye sahip derne$e devredilir.

Tasfiyeye iligkin tUm iglemler tasfiye tutana$rnda gosterilir ve tasfiye iglemler', tnUlki

idare amirliklerince hakll bir nedene dayanrlarak verilen ek sUreler harig Ug aY ;cinde

tamamlantr.

Derne$in pa:ra, mal ve haklarrnrn tasfiye ve intikal iglemlerinin tamamlanttlaslnl

m6teakip tasfiye kurulu tarafrndan durumun yedi gUn iginde bir yazt ile dernek merkezinin

bulundu$u yerin mUlki idare amirli$ine bildirilmesi ve bu yaaya tasfiye tutana$rrtrtl da

eklenmesi zorunludur.

Derne!in defter ve belgelerini tasfiye kurulu stfatryla son ydnetim kurulu uyeleri

saklamakla gOrevlidir. Bu gdrev, bir y6netim kurulu Uyesine de verilebilir. Bu defter ve

belgelerin saklanma sUresi beg ytldtr.

Madde 33 - Derne$in Kurumsallagtlrtlmasl

TUzUgUn 3. maddesinde yer alan derne$in gahgma alanlartnda, tUzU$Un 2. madc':s;inde
belirtilen "Derne$in kollar halinde galrgmast" igin yeni komisyonlar olugtut,.tiabilir.

Qalrgmalarda birbirinden aynlamaz ve biri di$erinin 6nUne konulamaz bigimde uyguiama,
aragtrrma, egitim ve birikim birlikteli$i gozetilir. Bu gahgmalarrn her antnda krgilerin
yarrgtrrrlmasr, do$ayla bag etme yerine do$ayla uyum iginde projelerin yangmast ilke::i temel
alrnrr.

Kollar kendi ig galrgma, ilke ve yontemlerini belirlemek Ozere ydnetmelikler ha.ztrlaytp
ydnetime iletebilirler. Bu yonetmeliklerde galrgmalarrn dernek bUtUnlUgUnde eg gi)d0ml0
olmast, deney ve bilgi birikiminin aktarrlmasr, bagart ve verimlili$in yUkseltilmesi, ;(oilartn

birbirini desteklemesi esas alrnrr. Kolun kurulugunda deneyimli, bilgi birikimli kigilt'.;'le kol
etkinligi baglatrlryorsa, baglangrgta bir yonetmelik yaprlmasr kolun geligimine ivme



kazandrracaksa, ilgili kigilerce haztrlanan yOnetmelikler YOnetim Kurulu Karai-l ile

kesinlegtirilip uygulamaya sokulabilir'

Do$a sporlarrnln yuksek risk tagrmast, ileri teknolojik malzeme ve bu malzementn klsa

s1rrede kullanrm omrUhU tamamlamast, bu malzemelerin ve etkinlik giderlerinin paraca

delerinin yUksek . olmast ve nenreri nedenlerle bir d[ner sermaye dUgUncesinin

yerlegtirilmesi ve kurumsallaqtlrtlmast gerekebilir' Derne$in bilgi' birikim' deneyimieri ve

temel organizasyonu bakrmrndan XJya Ttrmantctlt$t onemle ele altntr' lsparta ve

yurdumuzdaki olugumlar ve evrensel otugumtarrn koordine edilmesi' emek ve m:lzeme

kaybrnrn asgariye indirilmesi ve benzer nedenlerle, bu madde kapsamtnda "malz"eme

bankasr,,, 
,,Da$crlrk Kolu,' yonetmeliklerilr"r'i"uitir. Derne$in bu alanlara ve tum Ealtqrnalara

bakrgrndaki temel anlayrg, 6ncelikle f."nJi gucu ve olanaklartna gUvenip' bu dogrtrltuda

galrgmalarr baglatmasr ve'yonlendirmesine dayanmaktadrr. Bilimsel ve sportif bir Ma$sractltk

kotu yonetteti$i hazrrlanabilir, bu kol a$rrlkla galrgtrrrlmaya baglattlabilir'

Dernek kurumsallagmastnt Kalite Ydnetim Sistemi gerqevesinde dUzenler. Bu a'nlagla,

gdrevlendirme detaylarr, i9 akrg gemalart, prosesler hazrrlar ve uygulamaya stlnar'

Hazrrlanan Kalite vonetim 
-Sistemi 

dokUmanlair ttrm Uyeleri ve g6revlileri kapsar. Dernek

faaliyelerine katrlan ve g6rev alan tum bireyler Kalite Yonetim sisteminin gerekliitklerine

uymayt taahhUt eder.

Dernek, ilkyardrm ekibi ve bir doktor atanmast, hukuk igleri ve bir danrgman avukat

atanmasr, aylca medya ile ilgili igler konusunda g6revlendirme yapabilir, hizmet satln alabilir.

G6revlendirilen bu kigiler, yapttklarr igler konusunda hukuken sorumludurlar.

Dernek Uyeleri ve personeli igin lokal ve sosyal tesisler kurabilir, igletebilir veya

iglettirebilir. igleyigi Ydnetim Kurulu belirler.

Hiiktim Eksikli$i

Madde 34 - Bu ttrzUkte belirtilmemig hususlarda Dernekler Kanunu,

Kanunu ve bu Kanunlara atfen grkartrlmrg olan Dernekler Ydnetmeli$i

mevzuatrn dernekler hakkrndaki hUkUmleri uygulantr.

ヒALACA 臥 th M■ト

Tじrk Medeni

ve ‖glli diger

「
＝

Ｈ

卜|こ・ elin

Aヽ可Ч
■

v陰

FIL〔 Qキ


