AMAÇ
Okullarımızın kendi bünyeleri altında kuracakları okul spor kulüpleri vasıtasıyla sportif faaliyetlerin iyi bir
şekilde yapılması,bu faaliyetlerin yasal zemine oturtulması,daha kurumsal hale gelmesi ve bakanlıktan gerekli
desteklerin alınması ,okul öğrencileri başta olmak üzere mahallede ikamet eden çocuk ve gençlerin spor ,
eğitim, kültür, ve sosyal aktivitelerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeteneklerine göre değerlendirilmesi,
lisanslı sporcu sayısının artırılması,ilde,ülkemizde ve uluslararası arenada öğrencilerin sportif müsabakalara
katılımının sağlanması okul spor kulübü kurmamızın amacıdır.

HEDEF
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi içinde açıkladığı okul –mahalle kulüplerinin
kurulmasını sağlamak,
Öğrencilerimizi kötü çevre ve alışkanlıklardan korumak,
Okul çağında ve döneminde öğrencilerimizin sporla buluşmasını sağlamak,
Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenada başarı elde etmek,
Okulların kulüpleştirilmesiyle beraber her okulun kendi kulübünde faaliyet göstermesini sağlamak,
Okul Spor Kulübü kurarak faaliyete başlayacak okullara bakanlık imkanları çerçevesinde ayni ve nakdi
yardımların alınmasını sağlamak,
Okullar herhangi bir branşta kuracakları takımlarla amatör liglerde mücadele edebilecek,böylece yılda
birkaç kez spor yapabilme imkanı bulan öğrenciler,kulüp sayesinde daha fazla müsabaka yaparak sporla
iç içe olacak,
Amatör kulüp sayılarının artması, kulüp sayısındaki artışa bağlı olarak sporcu sayısınında artması,
Yetenekleri olan ancak spor yapamayan öğrencilerin de önünün açılmasını sağlamak,
Yetenekli öğrencilerimizi sporun içine çekip, lisanslı sporcu sayısının artırılması,
Okul, Kulüp,Mahalle İşbirliğinin Sağlanması,
Öğrencilerin boş zamanlarında okulda spor olanağının sağlanması,
Okulun ve çocukların kendi mahallesinin bir parçası olarak geliştirilmesi için eğitim kayıt bölgelerinde
okul-mahalle spor kulüpleri kurulmasının sağlanması,ilgili spor dalında yetenekli olan çocukların
öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gerekli yapının kurulması,
Okullara sporcu altyapısı ve maddi imkan sağlamak,
Öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından kurtarılması,obezitenin önlenmesini sağlamak ,
Okulların bu anlamda sadece eğitim veren değil, değerler eğitimiyle buluşan çocuklarımıza kültür, sanat
ve spor etkinliklerinin alt yapısını da hazırlayan bir eğitim kurumları olmasının sağlanması.

DAYANAK
5253 Sayılı Dernekler kanunu
Dernekler Yönetmenliği
Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği

İLETİŞİM
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0 352 330 11 25 Fax : 0 352 320 95 03
Kayseri Dernekler Müdürlüğü Tel: 0 352 221 47 61 Fax : 0352 221 47 63
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tel: 0 352 332 44 30 -332 44 31 Fax: 0 352 332 43 43

KAYSERİ OKUL SPOR KULÜPLERİ (FAAL)
S.NO
1

KULÜP ADI
60.Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu Spor Kulübü Derneği
Atlas Eğitim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

2
3
4

Demir Karamancı Orta Okulu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Orta Okulu Spor Kulübü
Derneği
Erciyes Koleji Spor Kulübü Derneği

5

6

Feyziye Mollaoğlu İlköğretim Okulu Çocuk Oyunları, Gençlik
Ve Spor Kulübü Derneği

7

Karakaya İlk-Orta Okulu Spor Kulübü Derneği

8
9

Kayseri Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü Derneği
Kayseri Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Gençlik Ve Spor
Kulübü Derneği
Kayseri Lisesi Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

10
11

Mahzemin Ortaokulu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
Ted Kayseri Koleji Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

12
13
14
15

Tekden Koleji Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
İbrahim Tennuri Ortaokulu Spor Kulübü Derneği
İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği

FORMA
RENGİ

KURULUS
TARİHİ

TESCİL
TARİHİ

Mor Beyaz

14.09.2001

3.1.2002

TuruncuBeyaz-Siyah

15.6.2006

9.7.2007

Mor-Beyaz

17.9.2015

27.10.2015

9.7.2018

28.9.2018

27.5.2013

19.1.2017

14.12.2007

4.1.2008

19.12.2017

18.1.2018

11.1.2017

23.11.2017

2.11.2008

18.3.2008

14.6.2013

22.11.2013

14.10.2015

29.12.2017

31.10.2011

11.01.2012

24.08.2007

31.10.2007

15.2.2005

22.3.2005

25.01.2013

6.2.2013

TuruncuTürkuazBeyaz
LacivertKırmızıBeyaz
Yeşil-Siyah
Yeşil-MaviBeyaz
KırmızıBeyaz-Mavi
TuruncuGri-Beyaz
SarıLacivertBeyaz
TürkuazBeyaz
LacivertKırmızı
TuruncuMavi-Beyaz
KırmızıSiyah-Beyaz
Siyah-SarıTuruncu

KAYSERİ DE OKUL SPOR KULÜBÜ
KURMAK İSTEYEN OKULLAR
S.NO

İLÇESİ

OKULUN ADI

OKUL SPOR KULÜBÜ
KURMAK
İSTERMESİNİZ?

1

Hacılar

Tevfik İleri İmam-Hatip Ortaokulu

Evet

2

Hacılar

Karpuzsekisi Mustafa Tatar Ortaokulu

Evet

3

Hacılar

İstiklal İlkokulu

Evet

4

Hacılar

Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi

Evet

5

Hacılar

Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu

Evet

6

Hacılar

Demokrasi Şehitleri İlkokulu Ortaokulu

Evet

7

İncesu

Yavuz Sultan Selim İlkokulu Ve Ortaokulu

Evet

8

İncesu

Örenşehir Çinkom Ortaokulu

Evet

9

Kocasinan

Yavuz Selim Ortaokulu

Evet

10

Kocasinan

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi

Evet

11

Kocasinan

Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip
Lisesi

Evet

12

Kocasinan

Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu

Evet

13

Kocasinan

Sadiye Nuhoğlu Ortaokulu

Evet

14

Kocasinan

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu

Evet

15

Melikgazi

Kayseri İmam Hatip Ortaokulu

Evet

16

Melikgazi

Hasan Polatkan Ortaokulu

Evet

17

Melikgazi

Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu

Evet

18

Özvatan

Özvatan Çok Programlı Anodolu Lisesi Müdürlüğü

Evet

19

Pınarbaşı

Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi

Evet

20

Pınarbaşı

Melikgazi İlkokulu

Evet

21

Sarıoğlan

Karaözü Şehit Er Mustafa Topçuoğlu Ortaokulu

Evet

22

Sarız

Sarız Çok Programlı Anadolu Lisesi

Evet

23

Sarız

Sarız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Evet

24

Sarız

Sarız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Evet

25

Talas

Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi

Evet

26

Talas

Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu

Evet

27

Yahyalı

Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yibo

Evet

28

Yahyalı

Hacı Hasan Efendi İmam Hatip Ortaokulu

Evet

TÜRKİYE DE İLK SPOR KULÜBÜ KAYSERİ
60.YIL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
SPOR KULÜBÜ (14.09.2001)

DERNEK KURULUŞU İÇİN
GEREKLİ BELGELER

1

GEREKLİ BELGELER

ADEDİ

Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş
Bildirimi Formu
(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),

1 adet

Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,

2 adet

Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin
unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından
yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın
fotokopisi,

1 adet

Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen
kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair
İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından
imzalanmış yazılı beyan,

1 adet

2

3

4

5

Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına
sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

1 adet

6

Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini
ve imzalarını belirten liste,

1 adet

7

Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde
bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği
(muvafakatname),

Bildirim ve Ekler Aşağıdaki Linktedir.
https://www.dernekler.gov.tr/tr/DernekIslemleri/bildirim-ekler.aspx

1 adet

DERNEK KURULUŞU İÇİN
GEREKLİ BELGELER
1- Dernek Tüzüğü ( 2 adet asıl ve bütün sayfaları tüm kurucular tarafından imzalı )
2- Bilgisayar ortamında doldurulmuş Kuruluş bildirimi ( 1 adet asıl, karşıları kurucular tarafından imzalı,
TC kimlik numarası düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak (ek 2 formu)
https://www.dernekler.gov.tr/media/templates/dernekler/images/BildirimEkler/EK_2.doc
3-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az 3 kişinin adı, soyadı, telefon numarası (sabit numara ve mobil
telefon) yerleşim yerlerini belirten imzalı liste. (1 Adet)
4-Dernek Merkezinin tapuda mesken olarak (arsa, tarla, arazi, apartman vs.) gösterilen yerlerde açılması
durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (1 adet), (kira kontratı 2 adet). İçişleri
Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ nin 10.04.2013 tarih ve 4910 sayılı görüş yazısında; “..dernek ile diğer işyeri
veya konutların aynı adreste bulunması halinde derneklerin denetiminin yapılması, kolluk kuvvetlerinin
yetkilerini kullanması ve diğer hususlarda önemli sorunlar yaşanabileceği dikkate alındığında, birden fazla
derneğin veya bir dernekle başka bir özel veya tüzel kişiliğin aynı adreste faaliyette bulunmasının uygun
olmayacağı..’’ şeklinde ifade edilmiş olup, dernek merkezinin bu hükme uygun olması gerekmektedir.
veya, Dernek merkezinin açılacağı yer tapuda iş yeri geçiyorsa kira kontratı (1 adet)
5-Bu belgelerin dosyalanması için 2 adet yarım kapaklı dosya 1 adet büyük klasör.
6-Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve
kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla
bu konuda alınmış kararın fotokopisi.
7-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar
bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişliri Bakanlığınca izin
verildiğini belirten dernek kuruçuları tarafından imzalanmış yazılı beyan.
8-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını
gösteren belgelerin fotokopileri.
İlgili Evraklar Kuruculardan biri tarafından İl Dernekler Müdürlüğüne getirilecektir.
Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 gerçek veya tüzel kişiye ihtiyaç vardır.
Not: İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Spor Kulübü Dernek Kuruluşlarında diğer belgelere ek olarak
Okul Müdürü tarafından onaylanmış muaffakatname (....Spor kulubü Derneğinin okulumuz bünyesinde
kurulmasında, faaliyet göstermesinde ve okulumuzun ismini almasında sakınca yoktur....) gerekmektedir.
Not: Yeni kurulan derneklerin (kuruluş işlemleri sona erdikten sonra) www.dernekler.gov.tr sitesinde yer
alan e-dernek kullanıcısı olmak istiyorum linkine girerek e-dernek şifresi almaları gerekmektedir.

DERNEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kuruluş
1-Defter tasdikleri yönetim kurulunca İl Dernekler Müdürlüğünden yada notere yaptırılmalı
2-Dernek ile ilgili işlerde karar defterine karar alınmalı
3- Kaşe ve mühür bastırılmalı
4- Vergi numarası alınmalı ve bankada hesap açtırılmalı

5-Üye aidatı ve bağış gibi dernek gelirlerinin kabulünde kullanılacak alındı makbuzu bastırılmalı
6- ilk genel kurulu yapabilmek için yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri toplam sayıları kadar üye

kabulünün yapılması
7- Dernek üyelik başvurusunun muhakkak dilekçe ile alınması

8-Üyelik başvuru durumunu (kabul yada red) karar ile 30 günü geçmeyecek şekilde kararlaştırdıktan sonra
sonucun başvuru sahibine bildirilmesi
9-Üye bilgilerinin üye defterine kaydının yaptırılması
İlk Genel Kurul Toplantısı
1- Toplantı kararının alınması
2- Toplantının üyelere duyurulması (genel kurula 15 gün kalana kadar)
3- Toplantı sonrası toplantıyı izleyen 30 gün içerisinde ya DERBİS sistemi üzerinden yada elden bildirimde

bulunulması,
4- ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durumun bir tutanağa bağlanması

Olağan / Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
1- Toplantı kararının alınması
2- Toplantının üyelere duyurulması (genel kurula 15 gün kalana kadar)
3- Toplantı sonrası toplantıyı izleyen 30 gün içerisinde ya DERBİS sistemi üzerinden yada elden bildirimde

bulunulması,
4- ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise durumun bir tutanağa bağlanması
5- genel kuruldan sonra yönetim kurulunun görev kendi arasında görev taksimatı yapması

Genel İşlemler
1-Derneğin yerleşim yerindeki değişiklikler 30 içinde bildirilmeli
2-Dernek organlarındaki değişiklikler 30 gün içinde bildirilmeli
3-Taşınmaz gayrimenkul ile ilgili değişiklikler 30 gün içerisinde bildirilmeli
4-İşletme hesabına göre defter tutan dernekler yılsonunda defterlerin ara kapamalarını yapmalı
5- Dernek adına gelir toplamakla yetkili kişilerce tahsil edilen paralar; mevzuatta öngörülen sürede
derneğin saymanına teslim edilmiş veya derneğin banka hesabına yatırılmalı
6- Dernek adına gelir toplamakla yetkili kişilerce tahsil edilen paralar mevzuatta öngörülen miktara
ulaştığında saymanına teslim etmeli yada derneğin banka hesabına yatırılmalı

DERNEĞİN KURULUŞUNDAN SONRA
YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
A- Defter tutulması
Defter tutma esasları
Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan
dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak
bilanço esasına göre defter tutarlar.
Şubesi bulunan derneklerin bilânço esasına göre defter tutmaları halinde, birinci fıkrada belirtilen hadlere
bakılmaksızın, bu derneklerin şubeleri de bilânço esasına göre defter tutarlar. Her halde dernekler ile
şubelerinin aynı esasta defter tutmaları zorunludur.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim
kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse,
takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter
tutarlar.
Dernekler tarafından tutulması zorunlu defterlerin temin edilerek kullanmaya başlanılmadan önce dernekler
biriminden veya noterden onaylattırılmalıdır.
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır.
Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar
çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere
işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve
iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de
tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması
zorunludur.
Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler,
kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı
sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter
ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak
şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.
Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş
bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli
form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve
dosyalanarak saklanır.
Kayıt zamanı;
İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir
süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan
belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir.
Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez.
Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden
kayıtların işlenmesi zorunludur.
Hesap dönemi;
Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni
kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Defterlerin ara tasdiki;
Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir
ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her
yıl yeniden tasdik ettirilir.

B-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgelerinin bastırılması
Alındı belgelerinin biçimi;
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim
kurulu kararıyla bastırılır
Alındı belgelerinin kontrolü;
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı,
sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı
miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Alındı belgelerinin deftere kaydı;
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgelerinin tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi
cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda
bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları,
alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin
iade edilmesi sırasında doldurulur.
Alındı belgelerinin kullanımı;
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı
verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde
gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve
kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır.
Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan
yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı
ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.
C- Yetki belgesi düzenlenmesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası
ve fotoğraflarını ihtiva eden ve (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da ) yer alan “Yetki Belgesi” dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl
üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki
belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi
düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden
dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek
yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile
her zaman iptal edilebilir.

D -Gelir–Gider İşlemleri
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka
tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek
saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 200.. yılı için ……...TL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek
saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan
ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir.
Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi
belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer
alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak
bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan,
kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve
yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki
idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Saklama süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih
düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
İşletme hesabı tablosu;
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK16’da ) gösterilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlerler.
Bilanço esasına göre raporlama;
Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeleri
yeterlidir.

E-Üye kayıt işlemleri
Derneğe üye olmaları Kanunla yasaklanmamış olan ve dernek tüzüğüne göre üye olma şartlarını taşıyan
kişilerin derneğin yönetim kuruluna yapacakları yazılı üyelik başvuruları yönetim kurulunca görüşülerek
en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp, sonucu müracaat sahibine
yazı ile duyurulması zorunludur. Derneğin, ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar, dernek
tüzüğünde sayıları belirtilen yönetim ve denetleme kuruları üye tam sayısının asıl ve yedeklerini
oluşturabilecek sayıdan az olmamak üzere üye kayıt edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Yönetim kurulunca, karar defterinde alınan karar ile üyeliğe kabul edilmiş bulunanlar dernek üyesi olurlar.
Üyeliğe kabul kararının tarih ve sayısı ile üyenin kimlik bilgileri ve aidat ödentileri üye kayıt defterine kayıt
edilir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır
ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere
kaydedilir.
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden
sona erer.
Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma
hakkına sahiptir.
Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.
Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına, haklı sebep
bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.
F- Genel kurul toplantısı
Kuruluş bildiriminde, tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya
da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumda, keyfiyetin derneğe yazılı
olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını
oluşturması zorunludur.
Genel kurul;
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı
isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çağrı usulü;
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel
kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en
az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği
elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları
kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı
arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı usulü;
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 hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 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.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından
yerine getirilir.
G-Genel kurul sonuç bildirimi;
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile
diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) “Genel
Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması
halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim
kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre
içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Bu bildirime;
a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı
örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son
şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer
ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi
tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde
mülki idare amirliğine bildirirler.
Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa,
eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya
konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.
H-Beyanname verilmesi
Beyanname verme yükümlülüğü
Dernek yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek
Beyannamelerini (Dernekler Yönetmeliği EK- 21’i) mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl
merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan dernekler beyannamelerini
bir adet, diğer ilçe merkezinde bulunanlar ise iki adet olarak verirler.
Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini bağlı bulundukları derneğe de
vermekle yükümlüdürler.
I-Değişikliklerin bildirilmesi
Dernekler, yerleşim yerlerinde (İkametgahlarında) meydana gelen değişiklikleri Dernekler Yönetmeliği EK24’te bulunan)“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini”;
Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernekler Yönetmeliği
EK- 25’te bulunan)“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini “
Doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Bu belgeler, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler
tarafından iki suret olarak verilir.
Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen
otuz gün içinde, (Dernekler Yönetmeliği EK- 3’te bulunan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde mülki
idare amirliğine bildirilir.
J-Taşınmazların bildirilmesi
Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK26’da bulunan)“Taşınmaz Mal Bildirimini Formu ’nu doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine
bildirmekle yükümlüdürler.

Bu form, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler
tarafından iki suret olarak verilir.
K-Mal bildirimi
04.5.1990 gün, 20508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3628 sayılı “Mal Bildiriminde bulunulması
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”na ve bu Kanuna atfen çıkartılmış olan “Mal Bildiriminde
bulunulması Hakkında Yönetmelik” gereğince, Türk Hava Kurumunun Genel Yönetim ve Merkez
Denetleme Kurulu Üyeleri ile Genel Merkez Teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye
Kızılay Derneğinin Merkez Kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların Şube
Başkanları ve Kamuya Yararlı Derneklerin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (Mal Bildiriminde
bulunulması Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan) “Mal Bildirim Formu”nu tek nüsha olarak doldurmak
ve tarih belirterek imzalamak suretiyle mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve Kamuya Yararlı Derneklerin Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyeleri için İçişleri Bakanlığına, bunların Şube Başkanları için bulundukları İl Valiliklerine, Türk
Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için Kurum ve Dernek Genel Başkanlığına,
Bu göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Mal bildiriminde bulunacak olanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan
taşınmaz malları ile 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla
tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır
malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri bu mal bildiriminin
konusunu teşkil eder.
Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,
Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
Görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar,
Mal bildirimlerini yenilerler.
L-Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,
bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim
kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Derneğin denetleme 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.”

SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE GİDERKEN HAZIRLANACAK EVRAKLAR
YENİ KULÜP KURULURKEN İSTENİLEN BELGELER
KULÜP TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
BELGELER 2 İNCE KLASÖR DOSYA HALİNDE
DÜZENLENECEKTİR.

1 Dilekçe
2 Derneğin; Gençlik, Spor veya Gençlik ve Spor Kulübü
olarak Tesciledilmesi için Kulüp tüzüğünün mevzuata
uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı ile Kulüp
Tüzüğünün tasdikli örneği. (Tüzük Onay Tarihinden
itibaren 6 ay geçmişse Genel Kurul Sonuç Bildirgesi)
Valilik Dernekler Müdürlüğünden alınıp Spor İl
Müdürlüğüne verilecek
3 Yönetim kurulu kararı fotokopisi. (Yeni tescil olacak
kulübün adı, forma rengi, açılacak branşların
isimleri karar defterinde belirtilecektir.) (karar
defterinin tasdikli fotokopisi)

SPOR DALI (BRANŞ) İLAVESİNDE İSTENİLEN BELGELER
1 Dilekçe

2Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
3Spor dalı ilavesi veya değişikliğine ait kulüp yönetim
kurulu kararı.(Karar defterinin tasdikli fotokopisi)
4

5

4 Sporla ilgili ise, Spor Kulüpleri Tescil
Taahhütnamesi; gençlikle ilgili ise, Gençlik Kulüpleri
Tescil Taahhütnamesi)
5 Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)

Kulübün taahhüt ettiği spor dalında veya gençlik faaliyeti
türünde çalışmaların yürütüleceği yerin tapusu veya
yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan
resmi yazı.(Tesis tahsis yazısı.)
İlave edilen spor dallarında görevlendirilecek
antrenörler için (her branş için ayrı) en az 2. kademe,
ihtisas kulüpleri için 3. kademe antrenör
belgesinin; aslı veya ilgili kurumlarca tasdikli sureti ile
görevlendirilen kişilerle (antrenörler,
liderler,eğitmenler...) yapılan sözleşmelerin fotokopisi.

6 Kulübün vergi numarası ve vergi dairesinin ismi.

6Antrenörlerin nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah
adresleri; çalışıyor ise, mesleği ve iş adresleri.

7

7

İlave edilecek spor dalı Atıcılık ve Avcılık yada
Halk Oyunları ise, kulüp merkezinde bulundurulacak
silahların cinsi, nevi ve miktarlarının belirtildiği, Emniyet
müdürlüğünden alınan izin yazısı.

Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor
dallarında görevlendirilecek antrenörler için (her branş
için ayrı) en az 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3.
kademe antrenör belgesinin; Gençlikle ilgili tescil
8En son yapılan genel kurul sonuç bildirgesi. (Her
işlemlerinde ise taahhüt edilen gençlik faaliyeti
sezon 1 defa)
türlerinde görevlendirilecek gençlik liderleri ve
Kulüp İmza sirküleri ve yetki belgesi (Her sezon 1
eğitmenler için Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili
9
kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya ilgili kurumlarca defa)
tasdikli sureti ve görevlendirilen kişilerle (antrenörler,
liderler,eğitmenler...) yapılan sözleşmelerin fotokopisi.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1Dilekçe
8 Antrenörlerin kimlik fotokopileri, ikametgah
adresleri, çalışıyor ise mesleği ve iş adresleri.

2Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul
kararı.

9 Kulübün taahhüt ettiği spor dalında veya gençlik faaliyeti 3Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
türünde çalışmaların yürütüleceği yerin tapusu veya 4
Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun
yapılan kontrat fotokopisi ya da tesisten alınan resmi
olduğuna ilişkin valilik yazısı.
yazı.(Tesis tahsis yazısı.)
5Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
10Spor kulübü, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim
kurumları tarafından kuruluyor ise ilgili kurum veya
kuruluşların, kulübün kuruluşuna ilişkin vereceği izin
İSİM-RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
yazısı.
1Dilekçe
11Mevcut üye listesi ve Dernek Kuruluş Bildirimi
2Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı. (Karar
defterinin tasdikli fotokopisi)
12Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında
valilikten alınan izin yazısı. Tüzükte Belirtilmemişse.
13Kulüp İmza sirküleri ve yetki belgesi
Banka hesap numarası--Logo Tanımı
14
yapılacak.Mühür bastırılacak.
Tescil
İşlemi Atıcılık , Avcılık ve Halk
15
Oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin
emniyet müdürlüğünden kulüp merkesinde
bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve
miktarlarını belirten izin yazısı.

3Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun
olduğuna ilişkin valilik yazısı.
4Kulüp Bilgi formu (3 adet Bilgisayar ile doldurulacak)
Not :Kulüpler tescil edildikleri veya isim değişikliği
yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre
geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar.

LİSANS ÇIKARMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1 Kulüp sporcuları için 2 adet Tescil Fişi ile 3 adet
fotoğraf; ferdi sporcular için 1 adet Tescil Fişi ile 2
adet fotoğraf (resimler tescil fişine yapıştırılmış ve
bilgisayarda doldurulmuş olacak)
2

EK-5 Sağlık Raporu,

3 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (Spor
kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve
imzalanmış olması gerekir.)
4 Nüfus cüzdanı Aslı veya Kurumca onaylı örneği.
5 Sporcunun mail adresi, telefonu, mesleği, ikametgah
adresi ve çalışıyorsa iş adresi eksiksiz olarak tescil
fişinde belirtilecektir.
Tescil fişinin sağ kenarı sporcu tarafından
imzalanacaktır.
7 Tescil fişinin sol üst kısmında branş belirtilecektir.
8 Ferdi sporcularda 18 yaşını doldurmamış
sporcuların Velisi, Merkez İlçede bizzat il
müdürlüğüne gelerek imza atacak. Eğer merkez ilçe
dışında ise Velisi ilçe müdürlüklerinde imza
atacak, ilgili memur yanımda imza atmıştır diye
belirterek imzalayacaktır.
6

VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Eski lisans
2 1 Fotoğraf
3
EK-5 Sağlık Raporu,
TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1 Kulüp sporcuları için 2 adet Tescil Fişi ile 3 adet
fotoğraf; ferdi sporcular için 1 adet Tescil Fişi ile 2
adet fotoğraf(resimler tescil fişine yapıştırılmış ve
bilgisayarda doldurulmuş olacak)
2 İlişiksiz belgesi (Taahhütname ve imza sirküleri ile
birlikte)
3

18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi (Spor
kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve
imzalanmış olması gerekir.)

4 EK-5 Sağlık Raporu,
5 Nüfus cüzdanı Aslı veya Kurumca onaylı örneği.
6 Sporcunun mail adresi, telefonu, mesleği, ikametgah
adresi ve çalışıyorsa iş adresi eksiksiz olarak tescil
fişinde belirtilecektir.

BÜTÜN EVRAKLAR TASDİKLİ MÜHÜRLÜ VE İMZALI OLACAKTIR.
ÖNEMLİ NOT: Kulüpler Son yapılan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile Kulüp İmza Sirküleri ve Yetki Belgesini
getirmek zorundalar, aksi taktirde işlemleri yapılmayacaktır.

GENÇLİK DERNEKLERİNİN KULÜP ADINI ALMASI
Madde 5- Gençlik kulüpleri aşağıda belirtilen esaslara göre isim alırlar,
a) Serbest zaman değerlendirmesine yönelik kulüp faaliyetlerinde bulunmayı taahhüt eden dernekler,
Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilleri yapıldıktan sonra "GENÇLİK KULÜBÜ" adını alırlar.
b) Aynı kulüp ismi, il dahilinde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz. Herhangi bir
nedenle kapatılan ya da kapanan veya Genel Müdürlükçe tescili iptal edilen kulüplerin isminin tekrar
kullanılması Genel Müdürlüğün iznine tabidir.
İHTİSAS GENÇLİK KULÜPLERİ
Madde 8- Yalnız bir faaliyet türünde ihtisaslaşmayı tercih etmek suretiyle kurulan derneklerden bu
Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülenler istekleri halinde isimlerinin başına ihtisas kelimesini
alarak "İhtisas Gençlik Kulübü" adını alırlar.

ÖRNEK KARARLARA KİTAPÇIKTA YER VERİLMİŞTİR..

KULÜP TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TARİH: … /…./ 201….

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ

Kulübümüzün ..…./….../ 20…... Tarihli ……………. Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle
………………………………………….. Branşlarında Tescil Edilmesi Hususunu Emir Ve
Müsaadelerinize Arz Ederim.

SPOR KULÜBÜ BAŞKANI
MÜHÜR-İMZA

ADRES
:
TEL
:
CEP TELEFONU :
VERGİ NO :
VERGİ DAİRESİ:

EK - 1
SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ
Kulübümüzün tescil edilmesi halinde, Teşkilatın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve
emirlerine tamamen uyacağımızı, talep edildiğinde kullanım sırasında doğabilecek zararın karşılanması ve
sigorta ettirilmesi şartı ile (binicilikte at dahil) kulübe ait malzemeleri Teşkilat emrine tahsis edeceğimizi,
aşağıda bulunan spor dalında/dallarında faaliyette bulunacağımızı, her spor dalı için antrenör (çalıştırıcı)
bulunduracağımızı taahhüt eder, kulüp tüzüğüne ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor
Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz taktirde, kulübümüzün Teşkilattaki tescilinin iptal
olunmasını kabul ederiz.
Taahhüt edilen spor dalları:
1) ...........................................................
2) ...........................................................
3) ………………..…….…………………..
4) ………………..…….…………………..
....................................................................... Kulübü Derneği
(tarih-mühür)

Başkan

İkinci Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Not: Bu taahhütname kulüp başkanı, ikinci başkan ve yönetim kurulu üyelerince imzalanacaktır.

EK - 2
GENÇLİK KULÜPLERİ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ
Kulübümüzün tescil edilmesi halinde, Teşkilatın kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve
emirlerine tamamen uyacağımızı, talep edilmesi halinde kullanım sırasında doğabilecek zararın karşılanması ve
sigorta ettirilmesi şartı ile kulübe ait malzemeleri Teşkilatın emrine tahsis edeceğimizi, aşağıda belirtilen
gençlik faaliyeti türünde/türlerinde faaliyette bulunacağımızı, her gençlik faaliyeti türü için gençlik lideri veya
eğitmen bulunduracağımızı taahhüt eder, kulüp tüzüğüne ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve
Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiğimiz takdirde, kulübümüzün Teşkilattaki tescilinin
iptal olunmasını kabul ederiz.
Taahhüt edilen spor dalları:
1) ...........................................................
2) ...........................................................
3) ………………..…….…………………..
4) ………………..…….…………………..
....................................................................... Kulübü Derneği
(tarih-mühür)

Başkan

İkinci Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Not: Bu taahhütname kulüp başkanı, ikinci başkan ve yönetim kurulu üyelerince imzalanacaktır.

EK - 3
SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU
Kulübün adı
Tescil numarası
Tescil tarihi
Dernek kuruluş tarihi
Rengi
Ayırıcı işareti
Kulüp merkezinin bulunduğu
il/ilçe/kasaba/köyün adı
Adresi
Telefonu ve faksı
Web sayfası ve e-posta adresi
Vergi Dairesi/ Vergi Numarası
Banka Hesap Numarası
Şubesi ve iletişim bilgileri
Faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesisler
İsim değişikliğinden sonra aldığı isim
Renk değişikliğinden sonra aldığı renk
Faaliyette bulunulacak spor dalı
İlave edilen spor dalı
İptal edilen spor dalı
Tescil iptal tarihi
Diğer İşlemler
İşlemlerin yapıldığı tarih
……………………………. Kulübünün belgeleri incelenmiş ve aşağıda belirtilen işlemin yapılması uygun
bulunmuştur:
Kulüp Yetkilisi Mühür İmza

…………………………………………….
Gençlik ve Spor İl Müdürü
(tarih - imza - mühür)

Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanacaktır.

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, Türkiye Liglerinde yer alan kulüpler ( aşağıda kulüp diye anılacaktır ) ile bu liglerde yer alan
kulüplerde Antrenör ( aşağıda antrenör diye anılacaktır ) olarak görev yapacak olanlar arasında akdedilir.
KULÜP :
1. Ünvanı

:.........................................................................

2. İli veya ilçesi

:.........................................................................

3. Tebligat

:.........................................................................

ANTRENÖR :
4. Adı Soyadı
5. Antrenörlük Belge No.
6. Federasyon Tescil No
7. Kademe
8. Doğum Yeri
9. Doğum Tarihi
10. Tebligat yapılacak
daimi adresi

:...........................................................................
:...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
...........................................................................

11. Nüfusa Kayıtlı olduğu
yer
: ...........................................................................
12. Kulüpteki görev tanımı : ...........................................................................
13. Bir önceki kulüp
: ...........................................................................
14. Sözleşmenin başlangıç
tarihi
: ...........................................................................
15. Sözleşmenin bitiş
tarihi
: ............................................................................
16. Aylık Ücret
Brüt / Net
:
İşbu sözleşmeyi birlikte hazırlayan ve imzalayan bizler, bu sözleşmede yazılı matbu kısımları tamamen
okuduğumuzu, …………………………………….. Federasyonunun Yönetmeliklerine uyacağımızı ve bu
sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe girecek Yönetmelikler ile yapılacak bütün değişikliklerin dahi
hakkımızda tatbikini kabul ettiğimizi, uyuşmazlıkların ……………….. Federasyonu Hukuk Kurulunca
incelenerek Yönetim Kurulunca çözülmesini ve bu kurulun kararlarına aynen uyacağımızı beyan ve taahhüt
ederiz.
Antrenör
Adı Soyadı
İmza

:

.......................Kulübü Temsilcisi
Adı Soyadı :
İmza

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………………..OKULU

Sayı:
Konu: Okul Spor Kulübü Adres
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Spor kulubü Derneğinin okulumuz bünyesinde kurulmasında, faaliyet göstermesinde ve okulumuzun
ismini almasında sakınca yoktur gereğini arz ederim.

Eki:1 Adet Karar Fotokopisi

Okul Müdürü
………………….

Adres:
Tel:
Faks:

………………………………………………............................................................. DERNEĞİ
ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT LİSTE
1.ŞAHIS
ADI VE SOYADI
ADRESİ

:
:
:

TELEFON NUMARASI

:

İMZASI

:

2.ŞAHIS
ADI VE SOYADI
ADRESİ

:
:
:

TELEFON NUMARASI

:

İMZASI

:

3.ŞAHIS
ADI VE SOYADI
ADRESİ

:
:
:

TELEFON NUMARASI

:

İMZASI

:

Yukarıda adı- soyadı ve iletişim bilgileri bulunan kişi-kişiler derneğimizin kuruluş aşamasında iş ve
işlemleri takip etmeye,yazışma ve tebligatı almaya yetkilendirilmiştir…../…./…..
………………………..

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Adı/Soyadı
İmza

…………………… SPOR KULÜBÜ ÜYE LİSTESİ

S.NO

ADI SOYADI

TC NO:

İLETİŞİM TEL

GÖREVİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kulüp Başkanı

SPOR DALI İLAVESİ VEYA İPTALİNDE İSTENİLEN BELGELER
1) Spor dalı ilavesi veya değişikliğine ait kulüp yönetim kurulu kararı. Karar Defterinin tasdikli fotokopisi
2) Faaliyet gösterecek spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında bilgi.
3) Kulüpte görev yapacak antrenörlerin ( açılacak her branş için ) antrenör belgelerinin ( normal spor
kulüpleri için en az 2. ve ihtisas spor kulüpleri için en az 3. kademe ve üstü ) ve antrenörlerle yapılan
sözleşmelerin fotokopisi.
4) Atıcılık spor dalında tescil istiyorsa kulüp merkezinde bulundurulacak silahların cinsi , nevi ve
miktarlarının belirtildiği , Emniyet müdürlüğünden alınan izin yazısı.
5) Bilgi formu. Bilgisayar ile doldurulacak.
6) Spor dalı iptalinde sadece kulüp yönetim kurulu kararı yeterlidir.
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1) İsim değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı. ( Divan tutanağı + Genel Kurul sonuç bildirimi )
2) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin mevzuata uygun olduğuna ilişkin Valilik yazısı.
3) Bilgi formu. Bilgisayar ile doldurulacak.
4) Valilikçe onaylanmış Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1) İl Başkanlığının renk müsaadesine ilişkin yazısı.
2) Renkle ilgili değiştirilen tüzük maddesinin uygunluğuna ilişkin Valilik yazısı.
3) Bilgi formu. Bilgisayar ile doldurulacak.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1) Kulüp tüzüğünün değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı. ( Divan tutanağı + Genel Kurul sonuç
bildirimi )
2) Valilikçe onaylanmış Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
3) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddelerinin uygunluğuna ilişkin valilik yazısı.
4) Bilgi formu. Bilgisayar ile doldurulacak.

TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ
Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar
1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı
2. Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
Yönetmeliği Madde 4
3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi.
4. Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak)
5. Lisans takip formu. (Kulüp için çoklu lisans başvurularında hazırlanacak) LİSANS TAKİP FORMU
6. 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)
Vize işlemlerinde gerekli belgeler
1. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu
2. Bir tane resim.
3. Eski lisans.
4. Vize Formu (Kulüp sporcuları için kulüp tarafından onaylanmış)
Spor Kartı
Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim
kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri
kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede
belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.
Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları
verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.
Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.
Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar
a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı
beyan,
b) T.C. Kimlik numarası beyanı
c) Spor Kartı bilgi formu SPOR KARTI BİLGİ FORMU
Transfer işlemlerinde gerekli belgeler
1.
2.
3.
4.
5.

Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi.
İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi.
Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu). Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır.
Lisans için bir resim.
T.C Kimlik Numarası Beyanı

SPOR KULÜBÜ NASIL KURULUR ?
1- DERNEK TÜZÜĞÜ
Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir.
Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir araya gelen bu
kişilerin dernekleri ile ilgili bir tüzük hazırlamaları gerekir. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi
zorunludur.
a- Derneğin adı ve merkezi,
b- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile
faaliyet alanı,
c- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,
d- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,
e- Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,
f- Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,
g- Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile
Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,
h- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,
i- Derneğin borçlanma usulleri,
j- Derneği iç denetim şekilleri,
k- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,
l- Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.
2- DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK BELGELER
Dernek kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi

ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin

kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
a- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,
b- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
c- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten
liste
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde
istenen belgeler 1’er artırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek
suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
Mülki idare amirliği başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerini alındığına dair alındı belgesi verir.

KULÜP TESCİLİ NASIL YAPILIR
Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü’ne kayıtlarını yaptırarak SPOR KULÜBÜ, Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan
dernekler kayıt ve tescillerini yaptırdıktan sonra GENÇLİK KULÜBÜ, gençlik ve spor faaliyetlerinde
bulunmak amacıyla kurulan dernekler faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptırdıklarında
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ünvanını kazanırlar.
Futbol branşının dışındaki spor branşlarında faaliyet göstermek amacıyla spor kulübü tescili yaptırmak isteyen
kulüpler illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine kulüp tescilini ve branş tescilini
yaptıracaklardır.
Futbol faaliyetlerinde bulunmak isteyen spor kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak tescilini
yaptırır.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK
KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ
5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonu’na futbol tescil işlemini
yaptırmak isteyen spor kulüpleri, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre başvuruda bulunabilirler.
Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan veya
Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.
Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o
kulübün tescilini iptal eder.
FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol
Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
a) Taahhütname (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)
b) İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
c) Spor Kulübü Derneğinin en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
d) Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya
Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi
e) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’ lerden alınacak Referans Belgesi (EK:2)
f) Bilgi Formu (EK: 3)
h) Kulüp Logosu (jpeg formatında, 120x120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
ı) Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sahasının olduğuna dair belge ( Bu belgenin
olmadığı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır)
Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri
kullanamaz. Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin içinde “Yeni” kelimesi “Akademi” kelimesi
kesinlikle olmayacaktır. Tescilli bir kulübün isminin içine “gençlik” kelimesi yazılıp başvuruda
bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir (Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal
Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”,“Kartal FK Kulübü” isimleri kabul edilmeyecektir.)

Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil
kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam
“Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir. Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı
takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.
Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları Federasyonca oluşturulacak bir kurul tarafından yerinde
incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir
sahanın kullanımlarına verilip verilmediğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. Tescili uygun görülen kulüpler
için Uygunluk Belgesinin (Ek:4) düzenlenmesinin ardından Federasyonca her sezon başı belirlenen aşağıda
miktarları yazılı tescil ücretinin Futbol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi
Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.
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2.a) Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya İllerinden tescil talepleri uygun görülen
kulüpler Federasyonun hesabına (12.500 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
2.b) Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Tunceli, Bayburt,
Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir ve Mardin illerinden
tescil talebi uygun görülen kulüpler Federasyon hesabına (1000 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
2.c) Bu illerin dışında kalan illerden tescil talepleri uygun görülen kulüpler ise Federasyon hesabına (2.500
TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
Kadın futbol kulübü tescillerinde yukarıda belirtilen tescil ücretlerinin yarısı alınır. Daha önce Kadın futbol
takımı kuran kulüpler, erkekler kategorisinde faaliyet göstermek isterlerse belirlenen rayiç ücretin 1/2’sini
yatırmaları ve uygunluk belgesini onaylatmaları gerekmektedir.
Federasyona tescilli bir kulüp erkekler kategorisi yanında Kadın futbol kategorisinde faaliyet göstermek
istediğinde Kadın futbolu tescili açtırmak zorundadır.Kadın futbol tescili açtırmak isteyen kulüpler 400 TL’yi
TFF’nin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına (İBAN
No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253) yatıracaklardır.

OKUL SPOR KULÜBÜ ÖRNEK TÜZÜKLERİ
……………………………………………. SPOR KULÜBÜ Derneği Tüzüğü
BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı
: “……………………………. Spor Kulübü Derneği”dir.
: Kayseri’dedir. Şubesi yoktur.Kulübün Rengi:……………………
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri
ile faalyet alanı
Madde2 Dernek Tüm sportif faaliyetlere katılmak üzere,Türk Gençliğini sağlıklı ahlaklı bireyler olarak
yetiştirmek,kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ülkemize yararlı gençler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Dernek faaliyet alanı: Sportif alanda faaliyet gösterir
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri
1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans
ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler
kurmak ve bunları tefriş etmek,
3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo,
tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
4- Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey
yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç
öğrencilere burs vermek,
5- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,
6- Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram,
festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü
kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,
7- Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar
yapmak,
8- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç
ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
9- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,
ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
11- Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından
ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
14- Dernek üyelerine ve üyelerin çoçuklarıyla birlikte spor yapmak isteyen herkese hizmet vermek,
15- 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,
16- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
17- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
18- Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı
altında birleşmektir,
19- 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,

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi
Üyelik ve Koşulları*
Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına
sahiptir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve
sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.
Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel
kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
Üyeliğin Sona Ermesi*
Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği
kendiliğinden sona erer.
Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten
çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia
edemez.
Üyelerin Hakları*
Madde 6- Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy
kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden
belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Üyelerin Yükümlülükleri*
Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında
belirlenir.
Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her
üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici
davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar
Dernek Organları*
Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;
Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kuruludur.

Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği
üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte
toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,
üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel
kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan
edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da
belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci
toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
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.
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 hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak
oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği
yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü
yapılarak belirlenen oylardır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
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.

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden
alınması,
6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen
veya değiştirilerek onaylanması,
9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret
ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek
gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna
yetki verilmesi,
11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması
veya ayrılması,
13- Derneğin vakıf kurması,
14- Derneğin fesih edilmesi,
15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve
yetkilerin kullanılması,
17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*
Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan
yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel
kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları
satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis
ettirmek,
5- Yönetim kurulu kararı ile üst kuruluşlara Federasyon ve Konfederasyonlara üye olabilir,
6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim
kurullarını görevden almak,
7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim
kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 11Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer
organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare
amirliğine bildirilmesini sağlar.
Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği
beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine
bildirilmesini sağlar.
Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki
idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve
verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*
Madde 12Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, 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.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim
kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
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.
Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,
yetkileri kullanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Derneğin Gelirleri*
Madde 13- Madde Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Bu miktarları belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir,
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması
ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7- Diğer gelirler.
Madde 14-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti
gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi

Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler
Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği
bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*
Madde 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında
olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Derneğin İç Denetimi
Madde 16- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği
gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız
denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel
Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına
denetim yaptırabilir.
Derneğin Feshi ve Tasfiye*
Madde 17- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine
karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin,
toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya
çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki
çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul
tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih
tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye
kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
Lokal ve Tesis Açma
Madde 18- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve
işlettirebilir.
Sandık Kurma
Madde 19- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine
paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi
zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık
kurabilir.
Defter ve Kayıtlar
Madde 20- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu
kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.
Madde 21-Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen
çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve
dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim kurulu başkanı
Yönetim kurulu başkan yrd.
Sayman
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi
Yönetim kurulu Üyesi

:
:
:
:
:
:
:

……………………………… SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı:” …………………….. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ” dir.
Derneğin merkezi : …………… İlidir.Rengi : ……………………. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve
Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan
eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalar ve Çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere katılmak amacı ile
kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek,
dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap
gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,
demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt
dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari
ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel
tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin 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,
9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya
kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla
proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12- 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,
13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa
vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15- Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği faaliyetlere ve yapılacak diğer etkinliklere
katılmak.
16- 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,

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, Gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel,
sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalar ve Çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere katılmak amacı ile
kurulmuştur.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması
da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz
gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen
kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal
üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1- Genel kurul,
2- Yönetim kurulu,
3- Denetim kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı
isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, …. (….) yılda Bir, …………. ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer
ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç
üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede
ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk
sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da
belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler
ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
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.
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 hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin
onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
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.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli
oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından
mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba
atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu
tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar
alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen
veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile
her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik
ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması
veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması,
11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı
olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu, Yedi (7) asıl ve Beş (5) yedek üye olarak genel kurulca …3… yıl süre ile
seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan
yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının
yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel
kurula sunmak,
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis
ettirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim
kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
YÜRÜTME BİRİMİ
Madde 11-Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme
birimi,yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini
sağlamakla görevlendirilirler.Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz;hizmet konularında bilgi,deneyim ve
uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ
Madde 12 Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda
belirtilen görevliler bulunur:
a)Genel sekreter.
b)Sayman.
c) Doktor,Sağlık personeli.
d) Tesis yöneticisi,malzeme görevlisi.

e)Spor direktörü.
f)Genel Kaptan.
g)Kaptan.
h)Teknik yönetici ve öğretici.
i)Gençlik Koordinatörü.
j)Gençlik lideri,Eğitmen.
K)Yönetim kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.
YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 13 Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır.
a) Genel Sekreter ; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde,kulübün
amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari,mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve
yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.Yönetim kurulu
toplantılarına katılır,Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar.
b) Sayman; Kulübün hesap,gelir ve gider işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı

sorumludur.
c) Doktor ve Sağlık Personeli;Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara
katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.
d) Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi ;kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet
ve faaliyetlere hazır bulundurulması,güvenlik,bakım,onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli
olup,genel sekretere karşı sorumludur.
e) Spor direktörü; Spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla
ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup,genel sekretere karşı sorumludur.
f) Genel kaptan; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin

ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim
çalışmalarına,yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri
yürütmekle görevli olup,faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.
g) Kaptan; Kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına,yarışmalara ve benzeri
faaliyetlere katılımın ve niteliğin arttırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,faaliyette
bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.
h) Teknik yönetici ve Öğretici; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik

hizmetlerini yerine getirmekle,sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için
gerekli önlemleri almakla görevli olup,ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya
kurula karşı sorumludur.
İ )Gençlik koordinatörü :Gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü Gençlik
çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.
J)Gençlik lideri ,Eğitmen :Sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine.katılım
ve niteliğin arttırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup,gençlik koordinatörüne karşı sorumludur.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14-Denetim kurulu, üç ( 3 )asıl ve üç (3 ) yedek üye olarak genel kurulca Üç (3) Yıl süre ile
seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
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; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 15-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden aylık ( ….. ) TL ,Yıllık olarak …….
( ……. ) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7- Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 16-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi
aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter
tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen
evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı
alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade
edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli
Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya
notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması
durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti
gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya
kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de
gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve
yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler
tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu
kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler
Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,
dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki
belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin
dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer
belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih
düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi*
Madde 18-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla
sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu
tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare
amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
*
Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları
ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul
Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı
örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son
şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler
Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare
amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa
bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,
ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine
getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili
olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne
eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen)
“Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen
değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”
doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen
otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya
yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim
yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında
olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 22-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 23-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya
kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde
dernek adında “Tasfiye Halinde ……………….. Gençlik ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme
esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin
alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması
durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,
mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse
derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince
haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu
tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.
Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
hüküm Eksikliği
Madde 24-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle
ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Bu tüzük 24 (Yirmi dört ) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.
(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu
tüzükte yer alan kırmızı renkle yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır.
Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde “Geçici yönetim kurulu üyeleri” yerine
“mevcut yönetim kurulu” yazılır.)
KURUCULAR VE GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı

Görevi
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucu

İmza

Başkan Yardımcısı

Kurucu Sekreter
Kurucu

Muhasip Üye

Kurucu Üye
Kurucu
Not:Dernek
düzenleyeceklerdir.

Üye

Kurucu Üye
Tüzükleri
Örnektir.Dernek

kurmak

isteyenler

kendilerine

göre

İZNE TABİ İŞLEMLER
DERNEK ADLARINDA İZİNLE KULLANILACAK KELİME İŞLEMLERİ
Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş
ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimelerin İçişleri Bakanlığı’nın izni ile kullanılabilmesi için
başvuracak derneklerde aranan şartlar, başvuruda istenilen bilgi ve belgeler ile izin prosedür işlemleridir.
İZİN ALMA
Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş
ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın izni
ile kullanılabilir.
İZİN ALMAK İÇİN BAŞVURACAK DERNEKTE ARANAN ŞARTLAR
a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
b) Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması
düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması,
c) Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,
ç) Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini
belgelendirmesi,
d) Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin bulunması,
e) Bu konuda genel kurulunda karar almış olması.
İZİN İÇİN BAŞVURACAK DERNEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
İzin için başvuracak dernekler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını mülki idare amirliğine (İl
Dernekler Müdürlüğü) yaparlar.
a) Dernek üye listesi,
b) Derneğin faaliyetleri, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkında rapor,
c) İzne tabi kelimelerin kullanılması için genel kurulun aldığı karar örneği.
KULLANILMASI YASAK OLAN BAZI AD VE İŞARETLER
Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir
sendikanın veya üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri
işaretleri ya da başka bir ülkeye ve daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait bayrak, amblem ve flamaları
kullanmaları yasaktır.
NOT: Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimelerini izinsiz kullanan veya
kullanılması yasak olan bazı ad ve işaretleri kullanan derneklerin, yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, aykırı
hareket eden dernek yöneticileri, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır ve derneğin feshine de karar verilir.
NOT: Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun uyarınca; dernekler, kamu
kurum ve kuruluşların ismini alamaz.
NOT: Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip
Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunla kurulması öngörülen derneklerin dışında; bu derneklere üye olma hakkı
bulunan kişilerce aynı amacı güden, bu derneklerin isimleriyle veya bunların isimlerinin baş ve sonuna ekler
yaparak veya asker, gazi, muharip, askeri okul adlarını veya benzeri isimleri kullanarak dernek kurulamaz.

ÖRNEK RESMİ YAZILAR
YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLER

.........................................................................................................................................DERNEĞİ’nin ilk
genel kurul toplantısının yapılıncaya kadar, geçici yönetim kurulu üyelerinden aşağıda isimleri yazılı şahısların
dernek adına yazışma ve tebligat almaya yetkili olduklarını gösteren belgedir.
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Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Adı ve Soyadı
123-

:

Adresi

:

Telefon Numarası :

………………………………………………............................................................. DERNEĞİ
ADINA YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT LİSTE
1.ŞAHIS
ADI VE SOYADI
ADRESİ

:
:
:

TELEFON NUMARASI

:

İMZASI

:

2.ŞAHIS
ADI VE SOYADI
ADRESİ

:
:
:

TELEFON NUMARASI

:

İMZASI

:

3.ŞAHIS
ADI VE SOYADI
ADRESİ

:
:
:

TELEFON NUMARASI

:

İMZASI

:

Yukarıda adı- soyadı ve iletişim bilgileri bulunan kişi-kişiler derneğimizin kuruluş aşamasında iş ve
işlemleri takip etmeye,yazışma ve tebligatı almaya yetkilendirilmiştir…../…./…..
………………………..

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi
Adı/Soyadı
İmza

Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde
kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname),

…………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………………… Derneği’ nin ........................ mah ……………………… sk/cad
………………….. ap no: …… ……………/……………………………..adresinde faaliyet göstermesine kat
malikleri olarak oy birliği ile karar verilmiştir.

Kat Malikinin Adı Soyadı

123456789-

İmzası

Tarih

EK - 3
SPOR KULÜPLERİ BİLGİ FORMU
Kulübün adı
Tescil numarası
Tescil tarihi
Rengi
Ayırıcı işareti
Kulüp merkezinin bulunduğu
il/ilçe/kasaba/köyün adı
Adresi
Telefonu ve faksı
Web sayfası ve e-posta adresi
Şubesi ve iletişim bilgileri
Faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesisler
İsim değişikliğinden sonra aldığı isim
Renk değişikliğinden sonra aldığı renk
Faaliyette bulunulacak spor dalı
İlave edilen spor dalı
İptal edilen spor dalı
Tescil iptal tarihi
Diğer işlemler
İşlemlerin yapıldığı tarih
……………………………………………………………………………. Kulübünün belgeleri incelenmiş ve
aşağıda belirtilen işlemin yapılması uygun bulunmuştur:

Gençlik ve Spor İl Müdürü
(tarih - imza - mühür)
Not: Bu form üç nüsha olarak hazırlanacaktır.

BRANŞ İLAVESİ

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ

Müdürlüğünüz Bünyesinde 34- ………. Tescil Numarası İle Kayıtlı Olan
Kulübümüzün…………….Tarihli ……………… Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle
…………………………………………………….. Branşında Tescil Edilmesi Hususunu Emir Ve
Müsaadelerinize;
Arz Ederim.

Adres :
Tel
:
Vergi No :
Vergi Dairesi:
………..Spor Kulübü

Başkan
Mühür-İmza

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………………… SPOR KULÜBÜ

Sayı:201…Konu: Derbis Şifresi
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Dernek yönetim kurulumuzun …./…… /201… tarih ve ……Sayılı kararı ile dernek veri
girişleri yapılabilmesi için derneğimiz adına derbis şifresi alınmasına karar verilmiş olup;Derneğimiz adına
dernekler bilgi sistemi (DERBİS) şifresi verilmesini arz ederim

Eki:1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
…………………..

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………….. SPOR KULÜBÜ

Sayı:201…Konu: Faaliyet Belgesi
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne verilmek üzere dernek adı, adresi, kütük numarası, başkanı ve
halen faaliyette olduğuna dair bilgileri içeren bir belgenin tarafımıza verilmesini hususunda gereğini arz ederim.

Eki:1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
……………………

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………. SPOR KULÜBÜ

Sayı:201…Konu: Vergi Numarası
………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ
Derneğimiz adına bankadan hesap açabilmemiz için ihtiyaç duyulan Vergi numarası alınması
konusunda yönetim kurulumuzun …… tarih ve …………. sayılı kararıyla ………………………………..
görevlendirilmiş ve konuya ilişkin gerekli belgeler yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

EKLER:
1 Ad. Dernek Tüzüğü
1 Ad. Karar Fotokopisi
1 Ad. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 Ad. İkametgah İlmühaberi
1 Ad. İmza Sirküsü

Kulüp Başkanı
…………………….

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………………. SPOR KULÜBÜ

Sayı:201…Konu: Tüzük Sureti Talebi
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Dernek işlemlerimizde kullanılmak üzere derneğimize ait tüzüğümüzün bir nüshasının
onaylanarak tarafımıza verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Kulüp Başkanı
…………………….

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………….. SPOR KULÜBÜ

Sayı:201….Konu: Belge Talebi
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Dernek işlemlerimizde kullanılmak üzere derneğimize ……………………………………….
belgenin bir suretinin onaylanarak tarafımıza verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Eki:1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
…………………….

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
……………………. SPOR KULÜBÜ

Sayı:201…..Konu: Bölgesel Lig'e
Katılım
TÜRKİYE HENTBOL FEDARASYONU BASKANLIGINA
ANKARA

Hentbol Federasyonu Deplasmanı Bölgesel Ligine ilk defa erkek takımımızla katılmak için Hentbol
Fedarasyonumuza yapmış oldugumuz müracatamızın,Yönetim Kurulunuzun takdirleri doğrultusunda
hazırlamış olup , gerekli evrakları ekte sunmuş bulunmaktayız
Gereğini ,bilgilerinize arz ederim.

……………………………
……………… Spor Kulübü
Yönetim Kurulu Baskanı
EKLER
;
Ek 1- Katılım Ücreti dekontu
Ek 2-Taahhütname beyanı.
Ek 3-Kulüp Bilgi Formu
Ek 5-Antrenör Bilgi Formu

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………….. SPOR KULÜBÜ

Sayı:
Konu: Üyelik
AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
KAYSERİ
.../.../201……. Tarih ve ..... No’lu Yönetim Kurulu Kararı Gereğince ……………….. Spor
Kulübü’nün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olması için;
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Eki: 1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
……………………

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………….. SPOR KULÜBÜ

Sayı:
Konu: Branş Açma
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ

Kulübümüzün …./…./201.. Tarihli ……..………… Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle ………….
Branşlarında Tescil Edilmesi Hususunu Emir Ve Müsadelerinize Arz Ederim.

Eki: 1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
…………………….

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………… SPOR KULÜBÜ

Sayı:
Konu: Antrenman
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ

………………… Spor Kulübü olarak kendi tesislerimiz yoktur.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü spor salonları kullanılacaktır..
Geregini bilgilerinize arz ederim.

Eki: 1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
……………………

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………………………… SPOR KULÜBÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ
…………… / ……………. Tarihleri Arasında ……………….. Da Yapılacak Olan
……………………………….. Müsabakalarına ………………………….. Spor Kulübü …………………..
Katagorisinde Aşağıda Adı Yazılı Olan İdareci ,Çalıştırıcı Ve Sporcu Öğrenciler Temsil Edeceklerdir.
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim
S No

Adı Soyadı

Görevi

Görev Yeri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

………………………..
KULÜP BAŞKANI

…………………………….. SPOR KULÜBÜ
ÜYE MÜRACAAT FORMU
ADI SOYADI :
BABA ADI :
ANA ADI :
İKAMETGAH ADRESİ:
İŞ VE İŞ ADRESİ:
TELEFON:
…………………….. Spor Kulübüne Üye Olmak İstiyorum.Gereğinin

ADRES:

Yapılmasını Arz Ederim.

ADI SOYADI
İMZA

…………………………… SPOR KULÜBÜ
ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 1 ADET FOTOĞRAF
2- NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3- ÜYELİK FORMU

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………………… SPOR KULÜBÜ

Sayı:
Konu:Yardım
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ
Okulumuz ……………………………… Spor Kulübü …………… yılında kurulmuş olup
Türkiye’nin ve Kayseri’nin ilk okul spor kulüplerindendir.Kulübümüz maddi imkansızlıklara rağmen
………………… yılından itibaren Basketbol,Voleybol,Hentbol,Atletizm ve Masa tenisinde
Kayserimizi temsil etmiş başarılar elde etmiştir.Halen hentbol minik küçük ve masa tenisinde
faaliyetlerini sürdürmektedir.Kulübümüze yardımlarınızı bekler;
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim.

Kulüp Başkanı
………………..

Adres:Mevlana Mah .Agah Efendi Sok No:12-60.Yıl Cumhuriyet
Tel:
Fax:

İlköğretim Okulu

………………………….. SPOR KULÜBÜ
20… YILI 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRILAN ÜYE LİSTESİ

S.NO

ADI SOYADI

BABA ADI

D.YERİ TARİHİ

MESLEĞİ

TEL NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

………………….
KULÜP BAŞKANI

DERNEK YÖNETİMKURULUKARAR ÖRNEKLERİ
İlk Görevlendirm e Kararı

Yetki Belgesi Kararı

Alındı Belgesi Basım Kararı

Üyelik Kararı

Dernek kurucu üyeleri dernek merkezinde
.../.../2... tarihinde toplanmış;
Yönetim kurulu başkanlığına ....................................,
Başkan yardımcılığına .........................................,
Genel sekreterliğe .......................................,
Üyeliklere ................................ ve ............................
seçilerek görevlendirilmelerine karar verilmiştir.

Dernek gelirlerinin toplanması için .... (..) yıl sure ile
yönetim kurulu üyesi ....................................... ve
................................................ 'e Dernekler
Yönetmeliğinde belirtildiği üzere kişi başına üçer adet
yetki belgesi düzenlenmesine, yönetim kurulu
başkanı tarafından onaylanmasına ve birer suretinin
mülki idare amirliğine bildirilmesine karar verilmiştir.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılmak üzere
… serisinden Sıra No : 000000.. -0000... arası
….. (….) cilt Alındı Belgesinin matbaada
bastırılmasına ve matbaadan almaya sayman
üye………………………....' ın yetkili kılınmasına karar
verilmiştir.

Demeğe üye olmak için yazılı müracaatta bulunan;
……………… , ……………….., ……………………
ve …………………' in üyelik talepleri yönetim
kurulumuzca görüşülmüş ve dernek üyeliklerine
karar verilmiştir.

Mal veya Malzem e Alım Kararı

Kaşe ve Mühür Kararı

Bankada Hesap Açm a Kararı

Yönetim Kurulu ……………… başkanlığında ../../20..
tarihinde dernek merkezinde toplanarak dernek
merkezinde kullanılmak üzere bir adet çalışma
masası ve bilgisayar alınmasıiçin piyasa araştırması
yapılarak uygun özellik ve fiyata alınmasına ve bu iş
için ................. görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak
derneğimiz iş ve işlemlerinde yazışmalarda, fatura
ve tahsilat işlemlerinde resmi kurumlarla olan işlemler
vb. İşlemlerde kullanmak üzere dernek adına kaşe
ve mühür bastırılmasına, bu işlemler için ............. 'nın
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak dernek
üye aidatlarını bağış ve yardımlar ile diğer finansal
işlemler için bankada hesap açılması ve bu işlemler
için ………… 'nın görevlendirilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

Ödem e Kararı

Şube Açm a Kararı

İzne Tabi□
Kelim elere İlişkin Karar

Yönetim Kurulu ……………… başkanlığında ../../20..
tarihinde dernek merkezinde toplanarak yönetim
kurulumuzun ../../20.. Tarih ve …. Sayılı kararlarına
istinaden alımı yapılan malzemerin faturası olan
../../20.. tarih ve … nolu …….TL.- tutarındaki miktarın
ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim kurulumuz .../.../20.. tarihinde toplanarak,
tüzüğümüzde bulunan hüküm ve genel kuruldan
alınan yetki ile...............ilinde/...................ilçesinde
dernek şubesinin açılmasına, bu konu ile ilgili olarak
1-..................... , 2- ................... , 3-..............'nin
görevlendirilmesine karar vermiştir.

.../.../2... tarihinde yapılan genel kurul toplantısında
alınan genel kurul kararı gereğince derneğimizin
isminin baş kısmına 5253 sayılı Dernekler Kanununun
28 inci maddesi gereğince izin alınmak
suretiyle.......................... kelimesinin getirilmesine,
gerekli evraklarının tamamlanarak ilgili mülki idare
amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Federasyon Kararı

Tem cilcilik Açm a Kararı

Yurt Dışından Yardım Alm a Kararı

Yönetim kurulumuz .../.../20... tarihinde toplanmış,
tüzüğümüzde bulunan hüküm ve genel kuruldan
alınan yetki ile kurulmuş/kurulacak olan ................
isimli federasyona derneğimizin kurucu / üye
olmasına, bu konu ile ilgili olarak 1- ..............., 2..............., 3- .................. 'in kurucu/delege olarak
görevlendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulumuz .../.../20... tarihinde
toplanarak, .................. isimli şahıs tarafından
………… ili/…………… lçesi …….............
Mahallesi......................... Sokak No:..... da temsilcilik
açılması konusunda ilgili mülki idare amirliğine
müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulumuz .../.../2... tarihinde toplanarak,
merkezi .............. adresinde bulunan ............. isimli
dernek / kuruluş / vakıf tan ................ ankasına
gönderilen ............ Euro/Dolar/TL' yi almak
amacıyla "Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi"nin
hazılanarak ilgili mülki idare amirliğine müracaat
edilmesine karar vermiştir

Yurt Dışında Şube Açm a Kararı

Lokal Açm a Kararı

Kam u Yararı Olm a Kararı

Yönetim kurulumuz .../..,/20.. tarihinde
toplanarak, dernek/vakıf tüzüğümüzün ilgili
maddesine göre ............. ülkesi ...... sayılı adreste
şube açılmasına/uluslararası faaliyette
bulunulmasına bu konu ile ilgili olarak, 1- ........, 2.......... , 3- .......... 'in görevlendirilmesine, gerekli
evrakların tanzim edilerek ilgili mülki idare amirliğine
müracaat edilmesine karar vermiştir

Makbuz Basım Kararı
Yönetim Kurulu ......... başkanlığında .../.../20..
tarihinde dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki
kararı almıştır. .......... Matbaasında, (A) serili
000001’de başlayıp, 000500’de biten (10) on Cilt
Alındı belgesi (Bağış Makbuzu), (A) serili 000001’de
başlayıp, 000250’de son bulan (5) beş cilt Gider
Makbuzu, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000100’de
son bulan (2) beş cilt Ayni Yardım Alındı Belgesi,
(A) serili 000000l’de başlayıp, 0000250’de son bulan
(5) beş cilt Ayni Yardım Teslim Belgesi bastırılan tüm
ciltlerin saymanımız ........... tarafından Matbaadan
teslim alınmasına, karar verilmiştir.

Yardım Toplam a İzin Kararı-2
Geliri yönetim ve lojistik merkezleri kiralamak, satın
almak, veya inşa etmek, demirbaş ihtiyaçlarını temin
etmek, yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere
araçlar satın almak, yaklaşan kış nedeniyle yoksul
ailelere kömür vb. yakacak yardımında bulunmak,
sosyal incelemeleri tamamlanan mağdur ailelerin
gıda, giyim, nakit, sağlık, barınma, eğitim vb. yardım
taleplerini karşılamak 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanununa istinaden çıkarılan Yardım Toplama Esas
ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinde belirtilen esas ve usullere uyulmak
şartıyla, yüz çift yapraklı 1.00 TL lik cilt, 5.00 TL. lik
cilt, 10.00 TL. lik cilt olmak üzere toplam cilt ve
toplam TL tutarında maktu makbuz bastırılarak
yönetim kurulu sorumluluğunda yetki verilen
tarafından bir yıl süre ile Türkiye genelinde yardım
toplanmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare
amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulumuz .../.../20.. tarihinde toplanarak,
üyelerimizin istirahatını temin amacıyla ...............
sayılı adreste demek lokali açılmasına, ............... isimli
şahsın sorumlu müdür olarak görevlendirilmesine,
lokal yönergesinin dernek tarafından hazırlanmasına,
gerekli evrakların temin edilerek mülki idare amirliğine
müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yönetim kurulu .../.../20.. tarihinde toplanarak, 5253
sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesine göre
derneğimizin kamu yararına çalışan derneklerden
sayılması için konu ile ilgili evrakların tamamlanarak
ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar
verilmiştir.

Gayrim enkul Alım Kararı

Yardım Toplam a İzin Kararı-1

Yönetim kurulu toplanarak mülkiyeti .......... isimli
şahsa ait,...... ili ..... ilçesi ....... mahallesi, .....
sokağı ..... mevkiinde kain ve tapunun ....... pafta,
...... ada ve ...... parselinde kayıtlı, .........
yüzölçümlü kargir apartman nitelikli, ana
gayrimenkulde ..... arsa paylı, ...... kat .... bağımsız
bölümün ..... TL bedelle satın alınmasına, Tapu
Müdürlüğünde derneğimiz adına satın alma işlemlerini
yürütmek üzere yönetim kurulu üyesi ve ........... T.C.
kimlik nolu ................. 'in yetkili kılınmasına,
gerekli işlemler için ilgili mülki idare amirliğine
müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Geliri yönetim ve lojistik merkezleri kiralamak, satın
almak, veya inşa etmek, demirbaş ihtiyaçlarını temin
etmek, yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere
araçlar satın almak, yaklaşan kış nedeniyle yoksul
ailelere kömür vb. yakacak yardımında bulunmak,
sosyal incelemeleri tamamlanan mağdur ailelerin
gıda, giyim, nakit, sağlık, barınma, eğitimvb. yardım
taleplerini karşılamak amacıyla bankalarda TL, EURO,
USD cinsinden hesap açtırmak suretiyle, yönetim
kurulu sorumluluğunda yetki verilen, ................
tarafından 1 yıl süre ile Türkiye genelinde yardım
toplanmasına, gerekli işlemler için ilgili mülki idare
amirliğine müracaat edilmesine karar vermiştir.

Yardım Toplam a İzin Kararı-3

Yardım Toplam a İzin Kararı-4

Yönetim kurulumuzca; dernek tüzüğündeki
amaçları gerçekleştirmek üzere .../.../2...
tarihinde, saat ……..' de………………………
adresinde …………………………. Sanatçıların
katılımı ile bir konser düzenlenmesine, konser ile ilgili
olarak 50 adedi protokole ayrılmak üzere, tanesi
............. TL'den .............. adet, toplam
................TL'lik davetiye bastırılarak, yönetim kurulu
üyelerimiz ve tarafından ilimiz dahilinde davetiye
satmak suretiyle yardım toplanmasına ilişkin ilgili mülki
idare amirliğine müracaat edilmesine karar verilmiştir,

Vergi Num arası Kararı
Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak
dernek işlemlerinde kullanılmasıgerekli olan vergi
numarasının çıkartılmasına ve bu işlemler için ………
nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kasada Kalacak Para Miktarı Kararı
Yönetim Kurulumuz başkanlığında toplanarak dernek
kasasında kalacak para
miktarının …………….. TL olması hususunda oy
birliği ile karar almıştır.

Bayannam e Kararı
Yönetim kurulumuz ……………başkanlığında
toplanarak 20….. yılına ait dernek beyanname
formunda verilen tablolar ve yapılan açıklamalar
tarafımızdan incelenmiş olup, bilgi, belge ve
kayıtlarımıza göre gerçek doğru ve tam bir beyan
olarak iki nüsha tanzim edilmiştir. Bir nüshasının mülki
idare amirliğine verilmesine karar verilmiştir.
Görev Dağılım ı Kararı

Yönetim Kurulu .............. başkanlığında toplanarak
aşağıdaki kararı almıştır. Derneğimizin ../../20..
tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul
toplantısında Yönetim Kurulu aşağıda gösterildiği
şekilde görev dağılımı yapılmasına, 1-Yönetim Kurulu
Başkanı ...... 2-Ynt.Krl. Bşk.Yrd. ...... 3-Yönetim
Kurulu Sayman ..... 4-Yönetim Kurulu Sekreteri ...... 5Yönetim Kurulu Üyesi ..... karar verilmiştir.

İlk Genel Kurul Kararı

Derneğin ilk genel kurul toplantısının .../.../20..
tarihinde, saat:....' de..... adresinde aşağıdaki
gündeme göre yapılmasına, çoğunluk
sağlanamaması veya ertelenmesi halinde .../../20..
tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına,
üyelere toplantının duyurulmasına (gazette ilanı,
yazılı bildirim, elektronik posta ile) karar verilmiştir.
Gündem : 1) Açılış ve yokla 2) Divan başkanlığı
seçimi 3) Saygı duruşu ve istiklal marşı 4) Yönetim
kurulu başkanının konuşması 5) Dernek organlarının
seçimi 6) Dilek, temenniler ve Kapanış

Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu ............... başkanlığında toplanarak
.../.../20... tarihinde dernek merkezinde toplanarak
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı .../.../20..
....... günü Saat:10,00’da Dernek Merkezinde,
çoğunluk sağlanamadığı takdirde .../.../20... tarihinde
Geliri, ............................................kullanmak
aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle
amacıyla, Türkcell, Telsim ve Avea GSM
toplanılmasına, gündemin gazetede ilan edilmesine,
Operatörlerinin tahsis edeceği SMS mesaj numarası
GÜNDEM:
üzerinden 1 mesaj bedeli .................. TL nin
1- Açılış Yoklama,
yönetim kurulu sorumluğunda yetki verilen
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının
................................ tarafından ...............genelinde
Okunması,
1 yıl süre ile yardım toplanmasına, gerekli işlemler için
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve
ilgili mülki idare amirliğine müracaat edilmesine karar
ibrası,
verilmiştir.
4- Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,

5-Organ Seçimleri,
6-Dilek ve temenniler kapanış.

ÖRNEK KARARLAR

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Tescil ve Transfer Yetkilisi

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim kurulumuz ………………… başkanlığında toplanarak tescil ve transfer yetkilisi
olarak ……………………………..görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Derbis Şifresi

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Dernekler Bilgi Sisteminde (DERBİS) kulübümüze ait iş ve işlemleri yürütmek için dernek
Başkan'ı ………………… görevlendirilmiş olup, kulüp adına şifre almaya ve kullanmaya
yetkili kılınmıştır.
Karar oy birliği ile alınmıştır.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Görev Dağılımı

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Geçici Yönetim Kurulumuz …………………
Başkanlığında toplanarak derneğimizin
faaliyetlerinin devamı, üye kaydı, alındı belgelerinin bastırılması ile dernek iş ve işlemlerinin
tamamının daha verimli ve koordineli olarak yapılabilmesi için ilk genel kurul yapılana kadar
görev dağılımı yapılması için toplanmış ve görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasını oy
birliği ile kararlaştırılmıştır.
Dernek Başkanı :
Asbaşkan :
Sekreter:
Sayman :
Üye :

Yön.Kur.Başkanı
Sekreter

Asbaşkan

Sayman

Genel

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Alındı Belgesi

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz ……………………..başkanlığında toplanarak derneğimiz adına bağış
ve
aidatların alınmasında kullanılmak üzere A serisinden 000001' den başlayarak 000250’ye
kadar toplam (5) Beş cilt alındı belgesi bastırılmasına, bedelinin fatura karşılığı ödenmesine,
alındı belgelerini matbaadan teslim almaya, bu işlemleri takip etmek için yönetim kurulu
saymanımıza yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı
Sekreter

Asbaşkan

Sayman

Genel

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Kaşe ve Mühür

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz ……………………… başkanlığında toplanarak derneğimiz iş ve
işlemlerinde
yazışmalarda, fatura ve tahsilat işlemlerinde resmi kurumlarla olan işlemler vb. İşlemlerde
kullanmak üzere dernek adına kaşe ve mühür bastırılmasına, bu işlemler için .........................
nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Bankada Hesap Açma

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz …………………….. başkanlığında toplanarak dernek üye aidatlarını
bağış ve
yardımlar ile diğer finansal işlemler için bankada hesap açılması ve bu işlemler için
…………………………………….nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
VERGİ NO ÇIKARMA

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz …………… başkanlığında toplanarak dernek işlemlerinde
kullanılması gerekli olan vergi numarasının çıkartılmasına ve bu işlemler için
……………………. nın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Kasada Kalacak Para Miktarı

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz ………………….. başkanlığında toplanarak dernek kasasında kalacak
para
miktarının …………….. TL olması hususunda oy birliği ile karar almıştır.

Yön.Kur.Başkanı
Sekreter

Asbaşkan

Sayman

Genel

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Üye Kayıtları

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz ……………………… başkanlığında toplanarak dernek üyeliğine baş
vuruda
bulunanlardan aşağıda isimleri yazılı kişileri dernek üyeliğine kabul etmiştir.
12345678-

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz ………………………… Başkanlığında toplanarak .../.. ./20.... günü
saat: da
.... Sayılı adreste aşağıdaki gündem maddelerine göre ilk/olağan/olağanüstü
genel kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının
.../.../20 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklamanın yapılması
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan Heyetinin oluşturulması
(4-Tüzük Değişikliği) (yeni kurulan dernekler ve tüzüğünü değiştirenler hariç)
5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası
6-Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi
7-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
8-Kapanış

Yön.Kur.Başkanı
Sekreter

Asbaşkan

Sayman

Genel

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Beyanname Verilmesi

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim kurulumuz ……………… başkanlığında toplanarak 20….. yılına ait dernek
bilgilerini içeren 20… yılı dernek beyanname formunun düzenlenerek DERBİS sistemi
üzerinden bildirim yapılmasına, hazırlanan beyannamede verilen bilgiler ve yapılan
açıklamaların doğru olduğuna, beyanname bildirim işlemi için
……………………………………. görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Tescil ve Transfer Yetkilisi

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim Kurulumuz ……………………….. Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı
almıştır.
20…./20…… sezonunda tescil, tranfer sözleşmesi ve yazışma yapmaya .............................. ve
............................ yetkilendirilmişlerdir.
Kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Yön.Kur.Başkanı

Asbaşkan

Sayman

Genel Sekreter

Üye

Kararın
No'su

Tarihi

Konusu
Antrenman

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan
Üyeler

:
:

Kararın Metni

Yönetim kurulumuz ……………………… başkanlığında toplanarak kulübümüz
antrenmanlarını Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapmak istemektedir..

Yön.Kur.Başkanı
Sekreter

Asbaşkan

Sayman

Genel

Üye

ÖRNEK LOGO TANIMI

Formun Genelinde Algılanan Yuvarlak Hatlar Ve Yumşak Geçişler Kulübümüzün Yeniliklere Açık Ve
İnsanlar Arası İletişimde Hassas Olduğumuzun Göstergesidir
2015 Kulübümüzün Kuruluş Yılının Göstergesidir.
Kulübümüzün İsminin Bulunması Kulübümüze Olan Bağlılığımızın Göstergesidir.
Kırmızı Renk Çarpıcı Ve Cesur Olduğumuzun, Sarı Renk Saygı Ve Alçak Gönüllüğümüzün
Göstergesidir.Siyah renk asaletimizin simgesidir.
Kulübümüz Hentbol Sporu ile ilgileneceği için logoda hentbolcu atış yapmaktadır kırmızı yay atışın
hızını göstermektedir.

MÜHÜR BASIMI İÇİN ÖRNEK ŞABLON

……………………… SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
S.NO

ADI SOYADI

TC NO:

İLETİŞİM TEL

GÖREVİ

1
2
3
4
5

…………. Kulübü Başkanı
……………………………. YÖNETİM İMZA SİRKÜSÜ

S.NO

ADI SOYADI

TC NO:

GÖREVİ

İMZA

İMZA

İMZA

1
2
3
4
5
…………. Kulübü Başkanı
KULÜP BİLGİLERİ
Kulüp Mail Adresi
Cep Tel
Kulüp Tel
Vergi No
Banka Hesap No
Tebligat adresi
Mühür

:
:
:
:
:
:

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLER

.........................................................................................................................................Derneği’nin
ilk
genel kurul toplantısının yapılıncaya kadar, geçici yönetim kurulu üyelerinden aşağıda isimleri yazılı şahısların
dernek adına yazışma ve tebligat almaya yetkili olduklarını gösteren belgedir.

..../..../20..

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Adı ve Soyadı
123-

:

Adresi

:

Telefon Numarası :

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………………. SPOR KULÜBÜ

Sayı:201…Konu: Faaliyet Belgesi
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

………………………………………………………. verilmek üzere dernek adı, adresi, kütük
numarası, başkanı ve halen faaliyette olduğuna dair bilgileri içeren bir belgenin tarafımıza verilmesini
hususunda gereğini arz ederim.

Eki:1 Adet Karar Fotokopisi

Kulüp Başkanı
……………………..

Adres:
Tel:
Faks:

Sayı :

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
…………………. SPOR KULÜBÜ
201../
İzin

Konu:

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ
...../...../201… Tarihinde Saat ........ de ……………….. Spor Kulübü ve ....................................
arasında Kayseri Atatürk Spor Salonunda yapılacak Olan Deplasmanlı Erkekler 2.Lİg Hentbol
Müsabakasına ………….. Spor Kulübü Erkek Takımı Aşağıda Adı Yazılı Olan İdareci
,Çalıştırıcı Ve Sporcu Öğrenciler Temsil Edeceklerdir.Adı geçen idareci ,çalıştırıcı ve sporcu
öğrencilerin izinli sayılmaları için;
Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim
S.NO

Adı Soyadı

GÖREVİ

GÖREV YERİ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kulüp
Başkanı
Adres:
Tel:
FAX:
Cep Tel:

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, Türkiye Liglerinde yer alan kulüpler ( aşağıda kulüp diye anılacaktır ) ile bu liglerde yer alan
kulüplerde Antrenör ( aşağıda antrenör diye anılacaktır ) olarak görev yapacak olanlar arasında akdedilir.
KULÜP :
1. Ünvanı
2. İli veya ilçesi
3. Tebligat

:
:KAYSERİ
:

ANTRENÖR :
4. Adı Soyadı
5. Antrenörlük Belge No.
6. Federasyon Tescil No
7. Kademe
8. Doğum Yeri
9. Doğum Tarihi
10. Tebligat yapılacak
daimi adresi

:
:...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
: ...........................................................................
...........................................................................

11. Nüfusa Kayıtlı olduğu
yer
: ...........................................................................
12. Kulüpteki görev tanımı : ...........................................................................
13. Bir önceki kulüp
: ...........................................................................
14. Sözleşmenin başlangıç
tarihi
: ...........................................................................
15. Sözleşmenin bitiş
tarihi
: ............................................................................
16. Aylık Ücret
Brüt / Net
:
İşbu sözleşmeyi birlikte hazırlayan ve imzalayan bizler, bu sözleşmede yazılı matbu kısımları tamamen
okuduğumuzu, …………………………………….. Federasyonunun Yönetmeliklerine uyacağımızı ve bu
sözleşmenin akdinden sonra yürürlüğe girecek Yönetmelikler ile yapılacak bütün değişikliklerin dahi
hakkımızda tatbikini kabul ettiğimizi, uyuşmazlıkların ……………….. Federasyonu Hukuk Kurulunca
incelenerek Yönetim Kurulunca çözülmesini ve bu kurulun kararlarına aynen uyacağımızı beyan ve taahhüt
ederiz.
Antrenör
Adı Soyadı
TC No:
imza

:

…………………… Spor Kulübü Temsilcisi
Adı Soyadı :
İmza

T.C
KAYSERİ VALİLİĞİ
………………. SPOR KULÜBÜ

Tarih

:

Sayı :
Konu : Spor Kulübü Tescili
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
KAYSERİ

Yönetim kurulumuzun …………….. tarihli ve ……………nolu kararı gereği 5253 sayılı
dernekler kanununa göre kurmuş olduğumuz ……………………. Spor Kulübü …………….. branşında
sarı-kırmızı forma rengi yuvarlak sarı daire içerisinde merkezinde gölge hentbolcu figürü , kırmızı bantlı,
kenarlarında siyah renkli kulüp ismi ve kuruluş tarihi yazılı şekilde belirlenmiş amblem ile spor kulübü
olarak tescil edilmesi hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.

Eki: 1 Adet Karar Fotokopisi

……………………
Kulüp Başkanı

İLİŞİKSİZ BELGESİ
Tarih .…/…./…..
Sporcunun
Adı
Soyadı
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Lisans No

:
:
:
:
:
:

Yukarıda açık kimliği yazılı sporcumuzun , kulübümüz ile ilişiği kesilmiş olup başka bir kulübe
transferinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Kulüp
İmza –Tarih
Mühür

Tasdik
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İmza – Tarih
Mühür

Not : Bu belgenin kulübünden imza yetkisi olan kişi veya kişilere onaylatıldıktan sonra , alındığı
tarihten itibaren üç ay
içersinde bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.
.
TAAHHÜTNAME
……………………………………….. kulübünden .………………………………….. kulübüne
transfer olacağımdan dolayı …………………….. sezonunda ilinizde ve diğer illerde kulübümü temsilen
resmi müsabakalara iştirak etmedim.
Aksi tespit edildiği taktirde verilecek cezayı kabul ediyorum
Sporcunun
Adı Soyadı

:

Lisans No

:

İmza tarihi

:
Tasdik
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İmza – Tarih
Mühür

Not : Bu belgenin bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

GENEL KURUL EVRAKLARI

Kararın
No'su
…

Tarihi

Konusu

…/…/20… İlk genel kurul toplantısı

Başkan
Üyeler

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
:
:

Kararın Metni
Yönetim Kurulumuz ………………………… Başkanlığında toplanarak .../.../20.... günü
saat: ………………’da …………………… sayılı adreste aşağıdaki gündem maddelerine
göre ilk genel kurul toplantısının yapılmasına, çoğunluğun sağlanamadığı takdirde ikinci
toplantının .../.../20 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklamanın yapılması 2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan Heyetinin oluşturulması 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi
5-Gayrimenkul alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi (zorunlu değildir. Gündeme
alınmayabilir) 6-federasyona katılma ve federasyon kurmak için yönetim kuruluna yetki
verilmesi (zorunlu değildir. Gündeme alınmayabilir)
7-Dilek ve temenniler
8-Kapanış
BAŞKAN
YÖN.KUR.ÜYE
İsim
İmza

BŞK.YRD.
YÖN.KUR.ÜYE

SAYMAN

SEKRETER

YÖN.KUR.ÜYE

……………………….. TARİHLİ İLK GENEL KURUL DUYURUSU
Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı …………………………….. tarihinde saat ………………… de Dernek
binamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaz ise ………………………… tarihinde aynı yer ve saatte
yapılacaktır. Toplantı yazılı bildirim ile duyurulacaktır. Gündem maddeleri aşağıda belirtildiği gibidir.
Toplantı Gündem Maddeleri
1.Yoklama ve açılış konuşması
2.Saygı duruşu ve istiklal marşı
3.Divan heyetinin seçilmesi
4. Yönetim ve Denetim kurulları seçimi
5. Gayrimenkul alım ve satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi
6. federasyona katılma ve federasyon kurmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış
Sıra No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Adı soyadı

Tebliğ Tarihi

*Genel kurula 15 gün kala duyurunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

İmza

………………………….. TARİHLİ GENEL KURULA AİT HAZİRUN LİSTESİ

Sıra No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Adı soyadı

Toplantı Tarihi

İmza

........................................................... DERNEĞİNİN
...../...../200... TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Yönetim Kurulumuzun ..../..../200.. tarihli kararı uyarınca üyelerimize gazete ilanı/imza karşılığı
tebliğ/elektronik posta,Kısa Mesaj yolu ile duyurulduğu üzere Genel Kurul Toplantımız ...../...../200.. günü
............. binasında/salonunda saat .. : ..’ de Dernek Başkanı ............. .....................’ nin teşekkürleriyle ve
toplantının gündemini
1-) Açılış ve Yoklama
3-) Divan heyetinin oluşturulması
görüşülmesi
5-) Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi
7-) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi.

2-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-)
Yönetim
Kurulu
Faaliyet

Raporunun

6-) Tahmini Bütçenin Görüşülmesi
8-) Kapanış

olarak okumasıyla başladı.
Gündemin birinci maddesi gereğince Dernek Başkanı bir açılış konuşması yaptı ve yapılan
yoklamada ......... üyeden ......... üyenin hazır bulunduğunu, dolayısıyla çoğunluğun sağlandığını söyledi.
Gündemin ikinci maddesi gereğince dernek başkanının davetiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
ve Aziz Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılarak ardındanda İstiklal Marşımız okundu.
Gündemin üçüncü maddesi gereğince divan heyetinin oluşturulması için oylama yapıldı ve sonucunda
Divan Başkanlığına ............. ..................... Divan yazmanlıklarına ............. ..................... ile .............
..................... seçildiler.
Gündemin dördüncü maddesi gereğince divan başkanı, dernek başkanını yönetim kurulu faaliyet
raporunu okumak üzere davet etti. Bunun üzerine Dernek Başkanı ............. ..................... Yönetim Kurulu
üyelerince imzalı ‘Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” nun bir suretini divan heyetine sunarak söz aldı ve göreve
geldikleri ..../..../200... ile ..../..../200... tarihleri arasındaki süre içerisinde Yönetim Kurulu olarak;
...................................................................................................................................................................
Yaptıklarını/gerçekleştirdiklerini,
Görev süreleri içinde ............ TL gelir sağlandığını, ........ TL harcama yapıldığını, bugünkü tarih itibariyle
derneğin kasa/banka mevcudunun ....... TL olduğunu ifade ederek konuşmasını bitirmesi sonrasında divan
başkanlığınca Faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle/oy çokluğuyla ibra ve kabul
edildi.
Gündemin beşinci maddesi gereğince divan başkanı, Dernek Denetim Kurulu Başkanını Denetim
Kurulu Raporunu okumak üzere davet etti. Bunun üzerine Denetim Kurulu Başkanı .............
.....................Denetim Kurulu üyelerince imzalı ‘Denetim Kurulu Raporu” nun bir suretini divan heyetine
sunarak söz aldı ve göreve geldikleri ..../..../200... ile ..../..../200... tarihleri arasındaki süre içerisinde;
....../....../200...
tarihinde
derneğimizin
defter
ve
kayıtlarının
incelendiğini,
...................................................................................................................................................................
hususların tespit edildiğini,
Yine
....../....../200...
tarihinde
derneğimizin
defter
ve
kayıtlarının
incelendiğini,
..........................................................................................................................................................................
hususların tespit edildiğini ifade ederek konuşmasını bitirmesi sonrasında divan başkanlığınca Denetim Kurulu
Raporu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliğiyle/oy çokluğuyla ibra ve kabul edildi.
Gündemin altıncı maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
......./....../200..... tarihleri arasını kapsayan tahmini bütçe divan heyetine sunuldu.
Tahmini bütçede;
Üye aidat gelirleri toplamının
....... TL,
Bağış gelirleri toplamının
....... TL,
........................................
....... TL,
TOPLAM GELİRİN
....... TL olarak,

...../...../200.... -

Personel Giderlerinin
....... TL,
Amaç ve Hizmet Giderlerinin
....... TL,
...................................................... TL,
TOPLAM GİDERİN
....... TL olarak planlanmış olduğu görüldü. Sonrasında oylamaya sunuldu.
Oylama sonucunda oybirliğiyle/oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin 7. maddesi gereğince Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimlerine geçildi.
- Seçimlerin, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların, oy verilmek istenen kişinin ismi yazılıp
imzalandıktan sonra, içi boş olduğu bütün üyelerce görüldükten sonra kapatılan sandığa atılması suretiyle
yapılacağı,
- Oy kullanma sırasında üyelerimizin kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları gerektiği hatırlatıldı.
Öncelikle ....... kişiden oluşan Yönetim Kurulumuz asil üyelikleri için adaylıkları belirlenenler arasından
yapılan gizli oylama sonucunda;
........ oy çıkan
........ oy çıkan
........ oy çıkan

................... ......................
................... ......................
................... ......................

........ oy çıkan
................... ......................
........ oy çıkan
................... ......................
Yönetim Kurulu asil üyeliğine;

........ oy çıkan
........ oy çıkan
........ oy çıkan

................... ......................
................... ......................
................... ......................

........ oy çıkan
................... .....................
........ oy çıkan
................... ......................
Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildiler.

Daha sonra ....... kişiden oluşan Denetim Kurulumuz asil üyeliklerine adaylıkları belirlenenler arasından
yapılan gizli oylama sonucunda;
........ oy çıkan
................... ......................
........ oy çıkan
................... ......................
........ oy çıkan
................... ......................
Denetim Kurulu asil üyeliğine;
........ oy çıkan
........ oy çıkan

................... ......................
................... ......................

........ oy çıkan
................... ......................
Denetim Kurulu yedek üyeliğine seçildiler.

Seçim sonrasında divan başkanı seçim sonuçlarına itirazı olan olup olmadığını yada seçildiği görevden
affını isteyen olup olmadığını sordu. Her hangi bir cevabın gelmediği görülünce seçim işlemleri sonuçlandı.
Gündemin sekizinci maddesi gereğince divan başkanı tarafından derneğimiz iş ve işlemleri hakkında
söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı görülünce divan başkanının kapanış konuşmasıyla saat .. : ..
‘ de toplantı sona erdi. ...../...../200..
Divan Başkanı
.................. ...........................
(İmza)

Divan Üyesi (Yazman)
.................. ...........................
(İmza)

Divan Üyesi (Yazman)
.................. ...........................
(İmza)

BU AŞAMADAN SONRA YAPMANIZ GEREKENLER
Genel kurulunu yapan dernekler genel kurulu izleyen 30 gün içerisinde genel kurul sonuç bildirimini ya
DERBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda yada Genel kurul sonuç bildirimi formunu düzenleyerek elden İl
Dernekler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. DERBİS sistemi üzerinden bildirimde bulunabilmek için
kullanıcı adı, şifre ve parolanızın olması gerekmektedir.. Genel kurul sonuç bildirimini elden vermek isteyenler
ise aşağıdaki formu düzenleyerek ilçede ise İlçe kaymakamlıklarına, ilde ise il Valiliğine bildirimde
bulunmaları gerekmektedir

………………………. SPOR KULÜBÜ
20…..-20….. DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORUDUR.

DENETLEME KURULUMUZUN …………… TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DENETİMDE
HESAP DURUMUNUN AŞAĞIDAKİ GİBİ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.
1- 20….. YILI

………………. TARİHLİ DENETİM SONUCUNA GÖRE

AKTARILAN
GELİR
BANKA
KASA

:
:
:
:-

GİDER

:

2-20… YILI …………….. TARİHLİ DENETİM SONUCUNDAN 20………. YILI DAHİL
AKTARILAN
GELİR
BANKA
KASA
GİDER

:
:
:
:
:

DENETLEME KURULU

………………………..

……………………………

…………………….

DERNEK İÇ DENETİM RAPORU
I. GİRİŞ
Denetlenen Derneğin;
1.01. Adı

:

1.02. Yerleşim Yeri Adresi

:

1.03. Kütük Numarası

:

1.04. Bir Önceki Denetim Tarihi :
1.05. Denetimin Başlama-Bitiş Tarihi

:

1.06. Denetimin Kapsadığı Dönem :
1.07. Denetimi Yapan Kurul

:

II. DENETİMDE İNCELENEN HUSUSLAR
2.01. Dernek Üyelik İşlemleri
a) Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılmış mı?

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

b) Bu başvurular yönetim kurulunca en çok otuz gün
içinde karara bağlanmış mı?
c) Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmiş
mi?
2.02. Genel Kurul Toplantıları
a) Dernek olağan genel kurul toplantısını yönetim
kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen
zamanda yapmış mı?
b) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
tamamına hazirun listesinde yer verilmiş mi?
c) Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya
çağrılması, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantı
usulü ve toplantılarda karar alınması ve toplantıların
yapılması ile ilgili diğer konularda, Türk Medeni
Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve dernek tüzüğünde
bulunan hükümlere uyulmuş mu?
ç) Üst Kuruluşlara üye ise, bu kuruluşlarda temsil
edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler seçilmiş
mi?
d) Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde
aksine bir hüküm belirtilmemişse, merkez olağan
genel kurulu toplantısından en az iki ay önce
tamamlamış mı?
e) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını
izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları
ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren
ve Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Genel
Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri mülki idare
amirliğine, şubeler tarafından ayrıca genel
merkezlerine bildirilmiş mi?

2.03. Dernek Faaliyetleri

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

a) Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı
gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları dışında faaliyette bulunmuş mu?
b) Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları
veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek
amacıyla faaliyette bulunmuş mu?
c) Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk
hizmetlerine
hazırlayıcı
öğretim
ve
eğitim
faaliyetlerinde bulunulmuş mu? Ve bu amaçları
gerçekleştirmek üzere kamp veya eğitim yerleri
açılmış mı? Dernek üyeleri için özel kıyafet veya
üniforma kullanmış mı?
2.04. Yurt Dışından Yardım Alma
a) Dernek yurtdışından ayni veya nakdi yardım almış
mı?
b) Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmış mı?
c) Derneğin yurtdışından aldığı ayni veya nakdi
yardımlar, Dernekler Yönetmeliğinin ekinde bulunan
“Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” ile mülki idare
amirliğine önceden bildirilmiş mi?
ç) Söz konusu yardımlar amacına uygun kullanılmış
mı? (varsa, yurt dışındaki kişi, kurum veya
kuruluşlarla
yapılan
protokol,
sözleşme
ve
benzerlerinde öngörülen şartlara uygun olarak
kullanılmış mı?)
2.05. Derneğin Defterleri ve Kayıt Yöntemleri
a) İşletme hesabı esasında defter tutulması halinde,
1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve
numara sırasına göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına
uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce
imzalanmış mı?
2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri,
derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?
3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih
ve sıra numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın
asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak
suretiyle dosyada saklanmış mı?
4) Demirbaş defterine, derneğe ait demirbaşların
edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya
verildikleri yerler kaydedilmiş mi? Ve kullanım
süreleri dolanlar kayıttan düşürülmüş mü?
5) İşletme hesabı defterine dernek adına alınan gelirler
ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak işlenmiş mi?
6) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı
Belgesi Kayıt Defterine işlenmiş mi?

Evet / Hayır

Açıklama

b) Bilanço esasında defter tutulması halinde,

Evet / Hayır

Açıklama

1) Karar defterine yönetim kurulu kararları tarih ve
numara sırasına göre yazılmış mı? Karar yeter sayısına
uyularak alınan kararlar toplantıya katılan üyelerce
imzalanmış mı?
2) Üye kayıt defterine üyelerin kimlik bilgileri,
derneğe giriş ve çıkış tarihleri işlenmiş mi?
3) Evrak kayıt defterine gelen ve giden evraklar tarih
ve sıra numarası ile kaydedilmiş mi? Gelen evrakın
asılları, giden evrakın suretleri ve elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evrakın çıktısı alınmak
suretiyle dosyada saklanmış mı?
4) Dernek tarafından bastırılan alındı belgeleri Alındı
Belgesi Kayıt Defterine işlenmiş mi?
5) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri
Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye
Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
esaslarına göre yapılmış mı?
c) İşletme veya bilanço esasında defter tutanlar;

Evet / Hayır

Açıklama

1) Yukarıda belirtilen ve tutulması zorunlu olan
defterler
notere
veya
dernekler
birimlerine
onaylattırılmış mı?
2) Tutulması zorunlu olan defter, belge ve bunlarla
ilgili dosyalar düzenli olarak tutulmuş ve muhafaza
edilmiş mi?
3) Defter ve belgelerin okunamayacak hale gelmesi
veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren
onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin
yetkili mahkemesine başvurularak zayi belgesi alınmış
mı?
2.06. Derneğin Giderleri
a) Dernek harcamaları derneğin amacına uygun olarak,
dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararlarına istinaden
yapılmış mı?
b) Harcama belgeleri Denekler Yönetmeliğinde
öngörülen fatura, perakende satış fişi, serbest meslek
makbuzu, gider pusulası ve gider makbuzu ile
yapılmış mı?
c) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara
yapılan bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için Ayni
Yardım Teslim Belgesi; kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneğe yapılan bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri için ise Ayni Bağış Alındı Belgesi
düzenlenmiş mi?
ç) Dernek tarafından kullanılan alındı, harcama ve
diğer belgeler; özel kanunlarında belirtilen süreler
saklı kalmak üzere, düzenli olarak beş yıl süreyle
saklanmış mı?

Evet / Hayır

Açıklama

d) Derneğin tuttuğu defter esasına göre, yıl sonlarında
(31 Aralık) işletme hesabı tablosu veya bilanço ve
gelir tablosu düzenlenmiş mi?
e) Derneğin gelir ve gider kayıtlarına ve bunlara ilişkin
belgelere göre; dönem içindeki gelir ve giderler,
önceki dönemden devir, banka, kasa, varsa borç ve
alacak ve benzeri ile ilgili hesaplar arasında mutabakat
var mı?
2.07. Alındı Belgeleri
a) Dernek tarafından bastırılan “Alındı Belgesi” ciltleri
usulüne uygun olarak bastırılmış mı?
b) Matbaadan teslim alınma sırasında, Alındı belgeleri,
cilt seri ve sıra numarası ile başka herhangi bir yerinde
hatası bulunup bulunmadığı sayman üye tarafından
kontrol edilerek bir tutanakla teslim alınmış mı?
c) Alındı belgeleri eski ve yeni saymanlar arasında bir
tutanak ile devir teslim yapılmış mı?
ç) Dernek gelirleri, alındı belgesi veya bankalar
aracılığıyla toplanmış mı? Ve bu belgeler ilgili
defterlere kaydedilmiş mi?
d) Dernek adına gelir tahsil etmeye yetkili olan kişiler,
tahsil ettikleri paraları otuz gün içinde veya tahsilatı
200.. yılı için …...- TL’yi geçenler, (Bu tutar her yıl
Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranına göre belirlenir.) bu süreyi
beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü
içinde dernek saymanına teslim etmiş veya derneğin
banka hesabına yatırmış mı?
e) Dernek adına gelir tahsil eden kişi veya kişiler,
yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu
kararı ile tespit edilerek, bu kişiler adına dernek
yönetim kurulu başkanı tarafından onaylanan yetki
belgesi düzenlenmiş mi?
f) Dernek tarafından düzenlenen yetki belgelerinin
birer sureti dernekler birimine verilmiş mi?
g) Yetki Belgesi düzenlenen kişi veya kişilerin
görevinden ayrılması, ölümü, görevine son verilmesi
gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgeleri yönetim
kuruluna bir hafta içerisinde teslim edilmiş mi?
ğ) Alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile yetki
verilen kişilerce mi düzenlenmiştir?

Evet / Hayır

Açıklama

2.08. Dernek Lokali

Evet / Hayır

Açıklama

a) Derneğin lokali var mı?
b) Lokal olarak açılan yere mülki idare amirliğince “Lokal Açma
ve İşletme İzin Belgesi” verilmiş mi?
c) Dernek yönetim kurulu kararıyla lokal sorumlu müdürü tayin
edilerek mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?
ç) Lokal sorumlu müdürünün değiştirilmesi durumunda,
değişiklik onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş
mi?
d) Lokalde alkollü içki kullanılıyor mu?
e) Lokalde alkollü içki kullanılmasına mülki idare amirliğince
izin verilmiş mi?
f)Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme
Kurumundan alkollü içki satış belgesi alınmış mı ve bu belgenin
yıllık uzatma işlemi yapılmış mı?
g) Dernekler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi gereğince, Dernek
yönetim kurulu tarafından “Lokal Yönergesi” hazırlanmış mı?
ğ) Dernekler Yönetmeliğinin 66 ve 67 nci maddelerinde
belirtilen yasaklara uyuluyor mu? (Kumar oynatılması; lokalin
umuma açık yer durumuna gelmesi; lokal yönergesine aykırı
hareket edilmesi; lokalde uyuşturucu madde imal edilmesi,
satılması, kullanılması veya bulundurulması; 6136 sayılı Kanuna
aykırı silah bulundurulması veya satılması; genel güvenliğe ve
genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması.)
h) Dernek lokalinde üyelere mal ve hizmet arzı yapılması
durumunda, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiş mi?
ı) Lokalde ücretli olarak çalıştırılan kişilere ait prim ve vergiler
ilgili kurumlara yatırılmış mı?
i) Yönetim Kurulunca lokal kimlik kartları ile misafir kartları
düzenlenmiş mi?
2.09. Derneğin Diğer Tesisleri
a) Derneğin lokal dışında başka bir tesisi var mı?

Evet / Hayır

Açıklama

b) Varsa, bu tesislerin açılmasına ilişkin gerekli izinler
alınmış mı? Alınan izin belgelerinin bir sureti
dernekler birimine verilmiş mi?
2.10. Derneğin Sandığı
a) Derneğin sandığı var mı?
b) Dernek sandığı Dernekler Kanunu ve Dernekler
Yönetmeliğine uygun olarak kurulmuş mu?
c) Dernek üyesi olmayan kişiler sandık üyesi olarak
kabul edilmiş mi?
ç) Sandık organları oluşturulmuş mu?

Evet / Hayır

Açıklama

d) Sandık genel kurulları zamanında yapılmış mı?
e) Sandığa ait defterler tutulmuş mu?
f)
Dernekler
Yönetmeliğinin
ONBİRİNCİ
BÖLÜMÜ’nde belirlenen diğer esas ve usullere
uyulmuş mu?
2.11. Beyanname
Evet / Hayır
a) Derneğin yönetim kurulu başkanı tarafından her
takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait
Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK-21 Dernek
Beyannamesi mülki idare amirliğine, şube yönetim
kurulu başkanı tarafından ise ayrıca genel
merkezlerine verilmiş mi?

Açıklama

b) Beyannameler gerçeği yansıtmakta mıdır? Dernek
kayıtlarıyla karşılaştırıldığında herhangi bir tutarsızlık
bulunmakta mıdır?
2.12. Ortak Projeler

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

a) Derneğin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte
yürüttüğü bir proje var mı?
b) Yapılacak protokol gereği oluşturulan Proje
Yönetim Grubu tarafından, Protokol ve Proje,
Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan EK- 23 formu
ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde valiliğe
bildirilmiş mi?
c) Proje çerçevesinde yapılacak harcamalar için ortak
bir hesap açılmış mı? Ve harcamalar bu hesaptan
yapılmış mı?
ç) Dernekler Yönetmeliğinin 91 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirlenen diğer esas ve usullere uyulmuş
mu?
2.13. Platformlar
a) Dernek herhangi bir platforma üye mi?
b) Üye olduğu platformda derneği temsil edecek kişi
veya kişiler için yetkili organın kararı var mı?
c) Oluşturulan platformun faaliyete geçebilmesi için
temsilciler tarafından mutabakat tutanağı düzenlenmiş
mi?
ç) Düzenlenen mutabakat tutanağında platformun
oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim
yeri, yönetim grubu üyeleri ile koordinatörün isimleri
belirtilmiş mi?
2.14. Derneğin Taşınmaz Malları
a) Derneğin taşınmaz malı var mı?
b) Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden
itibaren otuzgün içinde Dernekler Yönetmeliğinin
ekinde bulunan EK- 26 formu ile mülki idare
amirliğine bildirilmiş mi?

c) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması
veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
genel kurul yönetim kuruluna yetki vermiş mi?
ç) Derneğin taşınmaz malları
doğrultusunda kullanılıyor mu?

dernek

yararı

d) Dernek taşınmaz mallarının kullanımı(Kira, tahsis
vb.) hususunda yönetim kurulu kararı var mı? Bu
kararlara uygun işlem yapılmış mı?
2.15. Yayınlar

Evet / Hayır

Açıklama

a) Derneğin süreli veya süresiz yayını var mı?
b) Basılmış eserde zorunlu bilgilere (basıldığı yer ve
tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa
ticari unvanları ve işyeri adresleri, ayrıca süreli
yayında yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin,
sorumlu müdürün adları ve yayının türü) yer verilmiş
mi?
c) Süreli yayınlarda sorumlu müdür atanmış mı?
ç) Süreli yayınların çıkarılabilmesi için, kaydedilmek
üzere, yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet
Başsavcılığına beyanname verilmiş mi? Beyanname
ve eklerinin teslim edildiğini gösteren bir alındı
belgesi alınmış mı?
2.16. Derneğin Ticari Faaliyetleri

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

a) Derneğin ticari faaliyeti var mı? Bu faaliyetle ilgili
Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince
kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmiş mi?
b) Derneğin ücretli olarak çalıştırdığı personeline ait
prim ve vergiler ilgili kurumlara yatırılmış mı?
c) Varsa, dernek iktisadi işletmesinin iş ve işlemleri
ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor mu?
2.17. Diğer Konular
a) Dernek hakkında herhangi bir adli veya idari işlem
yapılmış mı?
b) Dernek, Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde
belirtilen kelimeler dernek adında kullanılıyor mu?
c) Dernekler Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen
kelimeler dernek adında kullanılıyor ise gerekli izin
alınmış mı?
ç) Dernek, Dernekler Kanununun 29 uncu maddesinde
yasaklanan ad, işaret ve sembolleri kullanma yasağına
uymuş mu?
d) Dernek ikametgahı ile dernek tüzüğünde yapılan
değişiklikler süresi içinde mülki idare amirliğine
bildirilmiş mi? Tüzükte yapılan değişiklikler şubelere
bildirilmiş mi?

e) Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler
süresi içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş mi?
f) Gençlik ve Spor Dernekleri, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünce tutulan kütüğe kayıt ve tescil ettirilmiş
mi?
g) Kamu yararına çalışma niteliği bulunan derneklerin
yönetici ve denetçileri mal bildiriminde bulunmuş mu?
ğ) Derneğin temsilciliği var mı? Varsa, temsilciliğin
adresi, yönetim kurulu kararı ile temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin
mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilmiş mi?
h) Dernek tarafından halka açık olarak konser, tiyatro,
şenlik veya sinevizyon vb. etkinlikler düzenlenmiş mi?
ı) Dernek tüzüğünde belirtilen borçlanma usulleri ile
ilgili hükümlere uyulmuş mu?
i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret
ödeniyor mu?
j) Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ücret
ödeniyorsa buna dair Genel Kurul kararı alınmış mı?
k) Dernek, e-dernek kullanıcısı mı?
l) Dernek tüzüğü ile varsa derneğin yetkili organı
tarafından çıkarılan yönetmelik vb. alt düzenleyici
işlemlerde yer alan diğer hükümlere uyulmuş mu?

III. DERNEĞİN YARDIM TOPLAMA FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİNDE İNCELENECEK
KONULAR
3.01. Genel Bilgiler

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında
yardım toplama faaliyetinde bulunulmuş mu?
3.02. Yardım Toplama İzni
Yardım toplama faaliyetine girişecek dernek, yardım
toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini
kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde
ise o ilçenin kaymakamından; yardım toplama faaliyeti
birden fazla ili kapsıyorsa, yerleşim yerinin bulunduğu
ilin valisinden; Eşya piyangosu düzenlenmesi halinde,
4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci
Maddeleri ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler
Hakkında Yönetmelik’ in 7 nci maddesi gereğince
ayrıca Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden
izin almış mı?

3.03. Süre

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Yardım toplama faaliyeti izin verilen süre içinde
gerçekleşmiş mi?
3.04. Kamu Görevlilerinin Çalıştırılması
Yardım toplama faaliyetinde çalıştırılan kamu
görevlileri (Silahlı Kuvvetler, adli ve idari yargıda
görevli hakim ve savcılar ile güvenlik kuvvetleri
mensupları ve özel kolluk görevlileri hariç) için mülki
idare amirinden izin alınmış mı?
3.05. Kimlik Belgesi
Ayni veya nakdi yardımlar, izin veren makam
tarafından yardım toplama faaliyetinde görev alması
uygun görülen ve kendilerine yetki belgesi verilen
kişiler tarafından toplanmış mı?
3.06. Makbuz ve Biletler
a) Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere
bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası
taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilmiş mi?
b) Yardım toplama faaliyetinde kullanılan makbuzlar
dernek alındı belgelerinden ayrı olarak bastırılmış mı?
c)
Yardım
toplama
faaliyetinde
kullanılan
makbuzlarda derneğin adı, varsa kısa adı, adresi, hangi
amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen
iznin tarih ve sayısı ile başlangıç ve bitiş tarihine ait
bilgiler var mı?
ç) Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması
durumunda bastırılan biletlerle, kültürel gösteriler ve
sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler
düzenlemek suretiyle yardım toplanması halinde
bastırılan bilet ve davetiyelerde (c) bendinde yazılı
bilgilerin yanında ayrıca rakam ve yazı ile olmak üzere
bilet ve davetiye bedelleri gösterilmiş mi?
d) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz
ve biletler noter tarafından damgalanmış mı?
3.07. Makbuz - Bilet Kayıt Defteri
a) Yardım toplama faaliyetlerinde kullanılan makbuz
ve biletleri kaydetmek üzere noter tasdikli makbuzbilet kayıt defteri tutulmuş mu?
b)Makbuz ve biletler yardım toplama faaliyetlerinde
görev alanlara sayman üye tarafından zimmetle teslim
edilmiş mi?

3.08. Yardım Paralarının Teslimi

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Evet / Hayır

Açıklama

Yardım toplamakla görevli kişiler her onbeş günde bir
veya topladıkları yardımın 150.- TL’yi aşması
durumunda onbeş günlük süreyi beklemeksizin
topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim
etmişler mi? Veya bu amaçla açılan banka hesabına
yatırmışlar mı?
3.09. Kesin Hesap
Sorumlu kurul sıfatı ile dernek yönetim kurulu, yardım
toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde
toplanan yardımın kesin hesabını çıkarıp bir örneğini
izin veren makama vermiş mi?
3.10. Faaliyetin Giderleri
Makbuzla, belirli yerlere kutu koymak veya bilgileri
otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş
sistemler kullanmak suretiyle, bankalarda hesap
açtırarak, yardım pulu çıkararak yardım toplama
şekillerinde giderler, brüt gelirin yüzde onunu; eşya
piyangosu
düzenleyerek,
kültürel
gösteriler
tertipleyerek, sergiler açarak, spor gösterileri, gezi ve
eğlenceler düzenleyerek yardım toplama şekillerinde
ise giderler, brüt gelirin yüzde kırkını geçmiş mi?
3.12. Yardım Toplama Gelirleri

Yardım toplama faaliyeti sonucunda elde edilen
gelirler, yardım toplama faaliyeti için öngörülen amaç
doğrultusunda kullanılmış mı?
IV- MALİ BİLGİ
İşletme Defteri tutan (Basit Usul) Derneğin .../.../20. -.../...20. tarihleri arasındaki hesap özeti:
GİDERLER (TL)
Önceki
Yıldan :
Devreden Borç

Genel Giderler
Personel Giderleri
Amaç
ve
Hizmet
Giderleri
Diğer Giderler
Kasa
Banka
Menkul Kıymetler
Alacaklar
Genel Toplam

:
:
:
:
:
:
:
:
:

GELİRLER (TL)
Önceki Yıldan Devreden
Gelir
a) Kasa
:
b) Banka
:
c) Alacaklar :
Üye Ödentileri
Finansal Gelirler
İktisadi İşletme Gelirleri
Bağış ve Yardımlar
Devlet Katkıları
Diğer Gelirler
Borçlar
Genel Toplam

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

V- ÖNCEKİ DENETİM
Önceki denetimde yapılan tenkit ve işlemler ile
tavsiye olunan konular yerine getirilmiş midir?
Getirilmemişse nedenleri nelerdir?

VI. ELEŞTİRİ VE TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR
6.01.
6.02.
“

VII. SONUÇ
7.01. YÖNETİM KURULUNCA YAPILMASI GEREKENLER
a)
b)
“
7.02. GENEL KURULCA YAPILMASI GEREKENLER
a)
b)
“

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

İmza

FESİH İŞLEMLERİ
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE

/

/20

…… kütük nolu ………………………………………. adresinde bulunan
………………………………….. DERNEĞİ’mizin ……………………….. tarihinde derneğe kayıtlı
………………….. üyeden ………….üyenin katılımıyla olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında derneğin
feshine karar verilmiştir.
Gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

Tasfiye Halindeki
Dernek Başkanı

EK: 1 Adet Divan Tutanağı
1
Adet Tasfiye Tutanağı

GENEL KURUL TUTANAĞI

İdare Merkezi
……………..
ilçesinde
kurulu bulunan
..-…./…..
kütük numaralı
………..……...…………………………………………………………. DERNEĞİ’nin olağan/olağanüstü genel
kurul toplantısı …./…./20…. tarihinde saat ……… toplanmış ancak 2/3 çoğunluk sağlanamadığından,
…………tarihinde saat ……..’da toplanılmış toplantıya ……….üyeden ………….üye katılmıştır.
Gündem gereği toplantıyı yönetim kurulu başkanı ……………………….. açtı. Divan başkanlığı
seçimine geçildi. Divan başkanlığına ………………… başkan yardımcılığına ………………………..…….. ve
katip üyeliğe ……………………… seçildiler. Saygı duruşundan sonra, Gündem sırası ile faaliyet raporu
okundu, oybirliğiyle ibra edildi.
Derneğin feshine geçildi. Derneğin işlevlerini yerine getiremediğinden fesih edilmesi tartışıldı. Derneğin
feshedilmesi oya sunuldu oybirliğiyle derneğin feshine karar verildi. Derneğin parası, demirbaşı, menkul ve
gayrimenkulünün bulunmadığı, Genel Kurulca aktarılacak herhangi bir şeyin olmadığı ifade edildi Gündemde
görüşülecek başka konu olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. ..…./..…./20…..

Divan Başkanı

Katip üye

Katip üye

TASFİYE TUTANAĞI

İdare Merkezi ........................................... ilçesinde olmak üzere … - ……./...... kütük numarası ile
kurulu bulunan ......................................................... DERNEĞİ’NİN ............... tarihinde yapmış olduğu
Olağan/Olağanüstü toplantısında 4721 sayılı kanunun 88. maddesine göre derneğin feshine karar verildi ve
tasfiyesinin yapılması için 5253 sayılı dernekler kanununun 15. maddesine göre yönetim kurulu toplanarak
derneğin tasfiyesine geçildi.
1.

Üye kayıt defteri: ...... ….Noterliğinden veya İl Dernekler Müdürlüğünden …….... tarih ve
.......... sayı ile …….... tek sayfa olarak tasdik olup, .......... sayfası kullanılmış diğer sayfaları
kullanılmamıştır.

2. Karar Defteri:..............

3.

İşletme Defteri:.........

4.

Evrak Kayıt Defteri:…………

(Not: Bilanco esasına göre defter tutuluyorsa ilave olarak yazılacak)
Alındı Belgelerinden:
............. seri nolu ………........ ‘den başlayıp ................ sona eren Alındı belgesinin ……...... seri numaraya
kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.
.................. seri nolu ................ ‘den başlayıp .............. sona eren Alındı belgesinin ............... seri numaraya
kadar kullanılmış diğer seri numaraları kullanılmamış.
Dernek defterlerinin incelenmesi neticesinde gelirler toplamı ............. ………TL olduğu giderler
toplamının ......................TL olduğu, derneğin gelir ve gider farkının ...... TL olduğu dernek demirbaş eşya kayıt
defterinde kayıtlı eşyasının kullanılmaz halde olduğundan yönetim kurulunun ………………... tarihli kararı ile
hurdaya ayrıldığı derneğin banka hesabında para olmadığı tespit edilmiştir.
Dernekler kanununun 15. maddesine göre feshine karar verilen derneğin defterlerinin kullanılmayan
sayfaları ve alındı belgelerinin kullanılmayan makbuzları imha edilerek tasfiye tarihinden itibaren beş yıl süre
ile saklaması için Dernek başkanına teslim edildiğine dair tanzim edilen iş bu Tasfiye Tutanağı birlikte imza
altına alınmıştır. ……….../…...../…....

Tasfiye Kurulu Üyesi

Tasfiye Kurulu Üyesi

Tasfiye Kurulu Üyesi

BİLDİRİM VE EKLER
(EK-1)

ALINDI BELGESİ

T.C.
…………. VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı
Konu

…/…/2…

:
:
ALINDI BELGESİ

Başvuru Tarihi
Saat
Derneğin Adı
Yerleşim Yeri

:
:
:
:

Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin kuruluş bildirimi ve ekleri
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 59 uncu maddesi gereğince alınmıştır.
Alındı Belgesini Veren

Alındı Belgesini Alan

(İmza)
Adı ve Soyadı
Unvanı

(İmza)
Adı ve Soyadı
Unvanı

(210x148mm)

Ek-4
YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ
…………. DERNEĞİ
Sayı
Konu

…/…/…

:
:
……………..……………….. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz tarafından yurtdışından yardım alınacaktır. Söz konusu yardım ile ilgili gerekli
açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı ve Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
YARDIMI ALACAK KURULUŞUN
1.

2.

3.

4.
5.

Adı
Kütük No
ALINACAK YARDIMIN NİTELİĞİ
Yardımın Cinsi
Nakdi
Ayni
Adı ve Şubesi :
Nakdi Yardımın Aktarıldığı
IBAN No
:
Türkiye’deki Bankanın
Hesabın Cinsi :
Peşin
Taksitli
Şartlı
Şartsız
Yardımın Şekli

Projeli

Projesiz

Yardım Peşin Alınacaksa,
Alınacak Yardımın Toplam
Miktarı (TL) (1)
Yardım Taksitli Alınacaksa,
Taksit Sayısı ve Taksit
Miktarı (TL) (1)
YARDIMI YAPACAK YABANCI KİŞİ VEYA KURUM
Adı
Ülkesi
Yerleşim Yeri Adresi
Telefon No
Faks No
e-posta
İnternet Adresi
Alınacak yardımın tüzükte belirtilen hangi amaç ve çalışma konuları doğrultusunda
değerlendirileceği:
YARDIM ALINMASINA İLİŞKİN
Yönetim Kurulu Kararının

Tarihi : …/…/…

Sayısı : ….

YARDIM PROJELİ İSE
Projenin Konusu
6.

Projenin Süresi
Projenin Toplam Bütçesi
Projenin Uygulanacağı Yer

(1) Ayni yardım alınmışsa, alınan yardımın cinsi, miktarı ve rayiç bedeli (TL) bu satıra yazılır.

(EK- 11)

TASDİK ŞERHİ FORMU

T.C.
……… VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Defter Sahibi Derneğin
Adı
Kütük Numarası
Yerleşim Yeri

:
:
:

Defterin
Türü
Sayfa Adedi

:
:

İl Dernekler Müdürlüğünün
:
Tasdik Tarihi
:
Tasdik Numarası
Adı ve Soyadı
İmza-Mühür

(140x200
mm)

Ek-13

GİDER MAKBUZU

Derneğin
Adı
Merkezi
Kütük No

:
:
:

GİDER MAKBUZU
Seri – Sıra No

Tarih …/.../…
Ödemenin Mahiyeti

TUTARI

TOPLAM
Yalnız…………………………… Türk Lirası ………………………………
……………………………………... Kuruşu teslim aldım.
Adı Soyadı ……………………………………………………………
T.C Kimlik No:
İmza

,

Ek-14/A
AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ

AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ
Derneğin
Adı:
Merkezi:
Kütük No:

Seri No
Sıra No

Yardımı Teslim
Alanın
Adı ve
Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Telefon No:

Belge
Hazırlanış
Tarihi
TESLİM EDİLEN MALZEMENİN

Sıra
No

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Adedi

Yukarıda açık dökümü belirtilmiş ayni yardım malzemelerini eksiksiz teslim aldım.
Teslim
Edenin
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik
No:
Unvanı:

Teslim
Tarihi

Yardımı Teslim
Alanın İmza

İz/Rayiç Bedeli
(TL)

Ek-14/B
AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ
(BİRDEN FAZLA KİŞEYE YAPILAN AYNİ YARDIMLAR)
Derneğin
Adı
Merkezi
Kütük No

:
:
:

Seri No
Sıra No

YARDIMI TESLİM ALANIN
Sıra
No

Adı ve
Soyadı

T.C.
Kimlik
No

TESLİM EDİLEN MALZEMENİN

Telefon No

Cinsi

Miktarı/Adedi

İz/Rayiç
Bedeli
(TL)

Teslim
Tarihi

Yardımı
Teslim
Alanın
İmzası

1
2
3
4
6
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Dernek Yetkilisinin
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Unvanı
İmzası

Teslim Edilen Görevlinin
Adı ve Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Telefonu
:
İmzası
:

:
:
:
:
Teslim Tarihi: …/…/…

Ek-17

DERNEK GELİRLERİ ALINDI BELGESİ

DERNEK GELİRLERİ
ALINDI BELGESİ

Seri No:
Sıra No:

Cilt No:

PARAYI
YATIRANIN

Derneğin
Adı
:
Merkezi :
Kütük No :

Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No (1) :

GELİRİN ÇEŞİDİ

TL-Krş

PARAYI
TAHSİL
EDENİN

Yalnız
………..............................................TL
..…….....……….…. Krş tahsil edilmiştir.
Adı ve Soyadı
…/…/…

:

İMZA

(1) Tüzel kişiler için, T.C. Kimlik No yerine Vergi Numarası yazılır.

(130 x170 mm)

Ek- 19
YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ (1)

YETKİ BELGESİ SAHİBİNİN
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No

:
:

Fotoğraf ve
Dernek
Mührü

İmzası

DERNEĞİN
Adı
Merkezi
Kütük No
Yerleşim Yeri Adresi

:
:
:
:

YETKİ BELGESİ SÜRESİNİN
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi

: …/…/…
: …/…/…

Yönetim Kurulumuzun ……… tarih ve ……… sayılı kararına istinaden yukarıda açık
kimliği yazılı kişiye derneğimiz adına gelir toplama yetkisi verilmiştir.

…/.../…
İmza
Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı

(1) Bu belge, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde
düzenlenen yardım toplama faaliyetlerinde kullanılamaz. Bu belge yukarıda adı geçen
kişiye yalnızca dernek adına gelir toplama yetkisi verir, ayrıca derneği temsil yetkisi
vermez.

(EK- 20)
LOKAL AÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

T.C.
…………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI
Sayı

:

LOKAL AÇMA VE İŞLETME
İZİN BELGESİ

DERNEĞİN
Adı
Kütük Numarası
Yerleşim Yeri

:
:
:

İZİN VERİLEN YERİN
Adresi
Nev’i (*)
Açılış ve Kapanış Saati

:
:
:

Uyulması Gereken Kurallar

: 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler
Yönetmeliği ve Lokal İç Yönetmeliğinde
belirtilen yükümlülükler ve yasaklar.

Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin, belirtilen yerleşim yerinde lokal açmasına
(veya lokal açması ve lokalinde alkollü içki kullanılmasına) sakıncalı hali bulunmadığının
anlaşılması üzerine, Dernekler Kanunun 26 ncı maddesi gereğince dernek lokali (veya içkili
dernek lokali) açma ve işletme izni verilmiştir.
…/…/2…
Vali/Kaymakam
İmza
Mühür

(*) Büyük harflerle “İÇKİLİ DERNEK LOKALİ” veya “İÇKİSİZ DERNEK LOKALİ” şeklinde
doldurulacaktır.
(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

Ek-22
DERNEK KÜTÜK DEFTERİ

Kütük No

:

Derneğin Adı

:

Kısa Adı

:

Hukuki Yapısı

:

Kuruluş Tarihi

:

Türü (Nevi)

:

Sona Erme Tarihi

:

Sona Erme Şekli, İlgili
Kanunun Adı ve Maddesi

:

Temsil Edilen
Tüzel Kişiliğin
Adı (2)

Cinsiyeti

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik
No (1)

Tabiiyeti

Sıra No

DERNEĞİN KURUCULARI

Öğrenim
Durumu

Mesleği

1
2
3
4
5
6
7
8
“
“
“
“
“
(1) Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.
(2) Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

Ek-24
YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
…………… DERNEĞİ

Sayı :
Konu : Yerleşim Yeri Değişikliği

…/…/…

……………….. VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA
Derneğimiz aşağıda belirtilen yeni yerleşim yerine taşınmıştır. Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı ve Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı

DERNEĞİN

YERLEŞİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ
Adı

:

Kütük No

:

Yönetim Kurulu Kararının
Tarih ve Sayısı
Yerleşim Yerini
Değiştirme Tarihi

:
:

Yeni Yerleşim Yeri Adresi

:

Yeni Telefon Numarası

:

Eski Yerleşim Yeri Adresi

:

(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

Ek- 26
TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ
…………… DERNEĞİ
Sayı :
Konu : Taşınmaz Mal Bildirimi

…/…/ …

………………..

VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimiz aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malı .../…/… tarihinde edinmiştir. Bilgilerinize arz
ederim.
İmza
Adı ve Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı

TAŞINMAZ MALIN

DERNEĞİN

TAŞINMAZ MAL BİLDİRİMİ
Adı

:

Kütük No

:

İli
İlçesi
Bucağı
Mahallesi
Köyü
Sokağı
Mevkii

:
:
:
:
:
:
:

Pafta No

Ada No

Vasfı

:

Sınırı

:

İktisabı

:

Sahibi

:

Parsel No

Yüz Ölçümü

Alış/Rayiç Bedeli

Sahife No

Tarihi

TAPU SENEDİNİN
Sıra No

Yevmiye No

Cilt No

(Kenar boşlukları dahil 210X270 mm)

MAKBUZ – BİLET KAYIT DEFTERİ
Makbuz – Bilet
Cildinin
Başlangıç
No.

Bitiş
No.

Serisi

Verildiği
Kimse

Veriliş
Tarihi

Alanın
İmzası

İade
Tarihi

Geri
Alanın
İmzası

Açıklama

Ek- 21
DERNEK BEYANNAMESİ (1)
……………..…………. DERNEĞİ
Sayı

…/…/…

:

Konu :

..... Yılı
Beyannamesi
..................... VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA
BÖLÜM I - KİMLİK BİLGİLERİ

1. Kuruluşun adı
Kuruluşun (varsa) kısaltılmış
2. adı
Kuruluş
3. tarihi
4. Kütük No
5. Açık Adresi
5.1. İli:
5.2. İlçesi:
Bucağı
5.3. :
5.4. Mahallesi:
Meydan, Bulvar ve
5.5. Cadde:
Sokak ya da Küme
5.6. Adı:
Dış Kapı
5.7. No:
5.8. İç Kapı No:
Dernek İletişim
6. Bilgileri:
Telefon
6.1. No:

Yok

0

Faks
6.2. No:

Yok

0

6.3. İnternet Sitesi:

Yok

0

Yok

0

Yok

0

Yok

0

6.4. e-posta Adresi :
Yönetim Kurulu Başkanının Adı ve
7. Soyadı:
Cep Telefon
7.1. No:
7.2. e-posta Adresi:

(1) Açıklama:
Dernek Beyannamesi Derbis sistemi üzerinden de verilebilir..Beyanname ekleri aşağıdaki linktedir.
https://www.dernekler.gov.tr/media/templates/dernekler/images/BildirimEkler/EK.xls

SPOR KARTI BİLGİ FORMU
T.C. KİMLİK NO
ADI SOYADI
ANNE ADI
BABA ADI
DOĞUM TARİHİ
CİNSİYET
SEÇİLEN SPOR DALI
ADRES
TELEFON
KAN GRUBU

KIZ :

ERKEK :

MÜSABAKA DIŞI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FAALİYETLERİNE KATILMAMIN
SAĞLIK YÖNÜNDEN BİR SAKINCASININ OLMADIĞINI BEYAN EDERİM.
ADI SOYADI :
İMZA
:

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN VELİ İZİN BELGESİ
YUKARIDA KİMLİK BELGELERİ YER ALAN VELİSİ BULUNDUĞUM OĞLUMUN/KIZIMIN SPOR KARTI
ÇIKARMASINA İZİN VERİYORUM.
VELİ ADI SOYADI :
İMZA :
TARİH :

SPOR KARTI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TASDİK EDİLMİŞTİR.
MÜHÜR
İMZA

TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ LİSANS ÇIKARMA YAŞLARIVİZE VE SEZON BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Federasyonlar

Atletizm Federasyonu

Serbest
Asgari
Spora
Transferde
Tescil
Lisans
Başlama Yaşı
Süreleri Yaş Sınırları
Çıkarma
Erkek Bayan Erkek Bayan Yaşları
1

15

15

9

9

9

1

17

17

5

5

6

2

22

20

10

10

10

Bilardo Federasyonu

1

-

-

10

10

Bisiklet Federasyonu

1

17

17

10

10

11

1

11

15

9

9

10

2

15

15

5

5

5

2

12

11

3

3

5

1

-

-

8

8

8

1

-

-

3

3

3

Hokey Federasyonu

1

18

18

6

6

6

Dağcılık Federasyonu

1

-

-

7

7

8

1

15

-

6

6

8

1

18

18

6

6

7

2

22

20

10

10

10

Güreş Federasyonu

1

22

20

7

7

8

Halk Oyunları
Federasyonu

1

-

-

6

6

6

Halter Federasyonu

2

22

20

9

9

11

Hentbol Federasyonu

2

22

20

7

7

9

Herkes İçin Spor
Federasyonu

-

-

-

-

-

Badminton
Federasyonu
Bedensel Engelliler
Federasyonu

Boks
Federasyonu
Buz Hokeyi
Federasyonu
Buz Pateni
Federasyonu
Bocce, Bowling ve
Dart Federasyonu
Cimnastik
Federasyonu

Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu
Gelişmekte Olan Spor
Branşları Federasyonu
Görme
Engelliler Federasyonu

Spor
Dallarında
Uygulanan
Yaşlar

10

Spor
Dallarında
Uygulanan
Yaşlar

İşitme
Engelliler Federasyonu

2

22

22

Judo Federasyonu

1

14

14

5

5

7

Kano Federasyonu

1

22

19

9

9

12

Karate Federasyonu

1

18

18

6

6

6

Vize ve Sezon
Başlangıç-Bitiş
Tarihleri
1 Ekim
30 Eylül
1 Ocak
31 Aralık
1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Ekim
30 Eylül
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık

Kayak Federasyonu

2

20

20 6 6 8

Kızak Federasyonu

1

16

16 8 8 9

Kick Boks Federasyonu

1

-

Masa Tenisi
Federasyonu

1

21

Modern Pentatlon Federasyonu

1

-

Muay-Thai Federasyonu

1

10

1

-

Oryantiring Federasyonu

1

20

20 7 7 7

Sutopu Federasyonu

2

20

18 6 6 8

Taekwon-Do Federasyonu

1

-

Triatlon Federasyonu

1

22

Üniversite Sporları Federasyonu

-

-

Voleybol Federasyonu

2

22

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu

1

-

-

7 7 7

Wushu Federasyonu

1

6

6

5 5 6

Yüzme Federasyonu

2

16

16 6 6 8

Özel Sporcular
Federasyonu

-

-

Okçuluk Federasyonu

-

5 5 5

19 4 4 6
-

6 6 7

10 5 5 5
-

-

6 6 6

5 5 8

20 8 8 8
-

-

-

-

22 8 8 8

-

8 8 8

1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Temmuz
30 Haziran
1 Temmuz
30 Haziran
15 Eylül
14 Eylül
1 Ocak
31 Aralık
1 Aralık
30 Kasım
31 Ağustos
1 Eylül
1 Temmuz
30 Haziran
1 Ocak
31 Aralık
1 Ocak
31 Aralık
1 Ekim
30 Eylül
1 Ocak
31 Aralık

Yönetmelik
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gençlik kulübü, spor kulübü, gençlik ve spor kulübü adını alan
derneklerin organlarının teşkili, görev ve yetkileri, denetimleri, yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst
kuruluş oluşturmaları, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ile kulüplerin kayıt ve tesciline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya her iki faaliyeti birlikte yürütmek
amacıyla kurulan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescillerini yaptırarak kulüp adını alan
dernekleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile
21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
Bakanlık: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,
Teşkilat: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Mülki idare amirliği; Dernek Merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,
Mülki idare amiri; dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını
İl başkanlığı: Gençlik ve spor il başkanlığını,
İl başkanı: Gençlik ve spor il başkanını,
İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,
Üst kuruluş: Kulüplerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları veya federasyonların
oluşturduğu konfederasyonları,
Şube: Kulüp faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir kulübe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve
bünyesinde organları bulunan alt birimi,
Kulüp: Gençlik faaliyeti, spor faaliyeti veya gençlik ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla kurularak
Genel Müdürlüğe kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,
Spor kulübü: Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini
yaptıran dernekleri,
Gençlik kulübü: Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe kayıt ve tescilini
yaptıran dernekleri,
Gençlik ve spor kulübü: Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurularak Genel Müdürlüğe
faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptıran dernekleri,
Gençlik faaliyeti: Gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini
sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları,
Spor faaliyeti: Spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını,
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Kulüplerin statüsü ve türleri
Madde 5 — Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş
zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar
gençlik ve spor kulübü statüsünü kazanırlar.
Kulüpler; 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir.
Kulüp organları
Madde 6 — Teşkilata kayıt ve tescili yapılan her kulübün aşağıda belirtilen organları oluşturması
zorunludur:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu.
Kulüpler zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, zorunlu organların görev, yetki
ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.
Genel kurulun oluşumu ve toplanması
Madde 7 — Genel kurul, kulübün en yetkili karar organıdır. Genel kurulun kaç üyeden oluşacağı ve
üyelerin belirlenme yöntemleri tüzüklerinde yer alır. Kulübe kayıtlı üyelerin dışında, genel kurula üye
seçilemez.
Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul
toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte
birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel
kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu
toplantıya çağırmakla görevlendirir.
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak bütün üyelerin
bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının 4/11/2004 tarihli ve 5253
sayılı Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar
alınması, olağan toplantı yerine geçmez.
Toplantıya çağrı usulü
Madde 8 — Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede ilan edilmek veya
yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması
sebebiyle toplantı yapılmaz ise, 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.
Toplantı yeri ve yeter sayısı
Madde 9 — Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça, kulüp merkezinin bulunduğu
il veya ilçede yapılır.
Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi
hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim
kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı usulü
Madde 10 — Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri
kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan
üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 11 — Genel kurul aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:
a) Kulüp organlarını seçmek.
b) Kulüp tüzüğünü değiştirmek.
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
f) Kulübün federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek.
g) Kulübün uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunması, yurt dışında temsilcilik veya şube açması,
yurt dışında açılmış kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda karar vermek.
h) Kulübü feshetmek.
i) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.
j) Kulübün diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle görevden almak.
k) Şube açılmasına karar vermek.
l) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi kararları için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.
Yönetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri
Madde 12 — Yönetim kurulu; beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen
sayıda oluşur.
Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul,
kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa
üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Yönetim kurulu aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir:
a) Kulübü temsil etmek veya bu görevi üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye vermek.
b) Şube kurucularına yetki vermek.
c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına dair işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak.
d) Üyelik başvurularını karara bağlamak.
e) Kulüp yürütme birimini görevlendirmek.
f) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde yer alan ve genel kurulca verilen diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulunda görev alamayacaklar
Madde 13 — Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, il ceza kurulları ve
Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, kulüplerin yönetim kurullarında
görev alamazlar. Bu görevlere seçilenler kulüplerindeki görevlerinden ayrılırlar.
Denetim kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri
Madde 14 — Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere kulüp tüzüğünde belirtilen
sayıda oluşur.
Denetim kurulu, denetleme görevini kulüp tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yaparak denetleme
sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
Kulüplerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata
ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını kulüp tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre bir
yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula
sunar.
Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından
gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ile tesislerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
Kulüp şubesi ve organları
Madde 15 — Kulüpler; tüzüklerinde yer alması ve genel kurul kararı ile kulüp merkezinin bulunduğu il
dışında olmak üzere, birer şube açabilir. Kulüp yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular
kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.
Şubeler, bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetin yapılacağı yerdeki il müdürlüğüne kayıt ve tescil
işlemlerini yaptırdıktan sonra kulüp adını alarak Teşkilat faaliyetlerine katılır.
Her şubede genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur. Bu
organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek
zorundadır.

Kulüp organlarına seçilenlerin idareye bildirilmesi
Madde 16 — Kulüpler; genel kurul toplantısı sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara
seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren,
genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de
değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz gün içerisinde Dernekler Yönetmeliğindeki ilgili formu doldurarak
bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
Yürütme birimi
Madde 17 — Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi,
yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini
sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim
ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.
Yürütme birimi görevlileri
Madde 18 — Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda
belirtilen görevliler bulunur:
a) Genel sekreter.
b) Sayman.
c) Doktor, sağlık personeli.
d) Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi.
e) Spor direktörü.
f) Genel kaptan.
g) Kaptan.
h) Teknik yönetici ve öğretici.
i) Gençlik koordinatörü.
j) Gençlik lideri, eğitmen.
k) Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.
Yürütme biriminin görev ve yetkileri
Madde 19 — Yürütme biriminin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün
amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve
yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim kurulu
toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.
b) Sayman; kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı
sorumludur.
c) Doktor ve sağlık personeli; kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara
katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.
d) Tesis yöneticisi ve malzeme görevlisi; kulüp tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet
ve faaliyetlere hazır bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle
görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.
e) Spor direktörü; spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla
ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.
f) Genel kaptan; kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin
ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim
çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri
yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.
g) Kaptan; kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri
faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette
bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.
h) Teknik yönetici ve öğretici; kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini
yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli
önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula
karşı sorumludur.
i) Gençlik koordinatörü; gençlik kulübünün faaliyet alanları çerçevesinde planlanan her türlü gençlik
çalışmasını yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.
j) Gençlik lideri ve eğitmen; sorumlu olduğu gençlik faaliyeti türünde çalışmaların sürdürülmesine,
katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, gençlik koordinatörüne karşı
sorumludur.

Kulüplerin gençlik lideri, eğitmen ve antrenör çalıştırma zorunluluğu
Madde 20 — Kulüpler; taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında gençlik lideri,
eğitmen ve antrenör çalıştırmaya mecburdurlar.
Federasyonlar ve il müdürlükleri, kulüplerin gençlik lideri, eğitmen, antrenör çalıştırmalarıyla ilgili
gerekli önlemleri alırlar.
Gençlik kulüplerinin taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinde görev alacak gençlik liderleri ve
eğitmenlerin, Genel Müdürlükçe veya diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerinin olması zorunludur.
Üst kuruluş
Madde 21 — Kulüpler; kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, ortak kullanabilecekleri mekan,
araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, eğitim olanakları sağlamak amacıyla
federasyon, federasyonlar da konfederasyon kurabilirler.
İl sınırları içinde spor alanında onbeş, gençlik alanında beş kulübün bir araya gelmesiyle bir federasyon
kurulabilir. Bir ilde federasyon kurulamaması halinde farklı illerden kulüpler bir araya gelerek federasyon
kurabilir. Bir kulüp aynı amaçla kurulmuş birden fazla federasyona üye olamaz.
Spor alanında en az on, gençlik alanında üç federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon kurulabilir.
Federasyon ve konfederasyonların üye sayısının bu Yönetmelikte belirtilen sayının altına düşmesi ve bu
durumun üç ay içinde giderilememesi halinde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.
Kulüpler bağlı oldukları federasyonda en az üç üye ile temsil olunurlar. Üye sayısı 100’e kadar olan
kulüpler üç üye ile, üye sayısı 100’den fazla olan kulüpler ise daha sonraki her 100 üye için ilave bir temsilci
ile temsil olunurlar. Ancak her kulüp için temsilci sayısı yediden fazla olamaz. Federasyonlar da bağlı
oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler ilgili kulüplerin
ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.
Federasyon ve konfederasyonlar; tüzüklerini, organlara seçilenleri, iletişim bilgilerini ve diğer
değişiklikleri otuz gün içinde yerleşim yerlerinin bulunduğu mülki idare amirliğine ve il müdürlükleri aracılığı
ile Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.
Denetim
Madde 22 — Genel Müdürlük veya mülki idare amirin onayı alınmak kaydıyla il müdürlükleri; kulüpleri
ve üst kuruluşları Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla her yönden
denetler. Kulüplerin genel kurullarına gerekli hallerde il müdürü veya yetki vereceği kişi gözlemci olarak
katılır ve hazırlayacağı raporu ilgili birimlere havalesi yapılmak üzere mülki idare amirliğine sunar.
Yasak faaliyetler
Madde 23 — Kulüpler, toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyet gösteremezler. Tüzüklerinde
gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette
bulunamazlar.
İKİNCİ KISIM
Kulüplerin Tescili
Kulüplerin isimleri
Madde 24 — Dernekler, tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda gençlik kulübü, spor kulübü,
gençlik ve spor kulübü adlarından birini alırlar.
Kulüpler, Dernekler Kanunu çerçevesinde diledikleri isimleri alabilirler.
Gençlik faaliyeti türü ve spor dalı seçimi
Madde 25 — Kulüpler diledikleri gençlik faaliyeti türü veya spor dalında faaliyet gösterebilirler. Dernek
ve kulüpler faaliyet gösterecekleri gençlik faaliyeti türünü veya spor dalını tescil esnasında taahhüt etmek
zorundadırlar.
Kulüpler, taahhüt ettikleri her bir gençlik faaliyeti türü veya spor dalı için gerektiğinde ayrı temsilcilikler
oluşturabilirler. Temsilciler, yönetim kurulundan alacakları yetki ile görevlendirilirler ve kulüp başkanına karşı
sorumludurlar. Temsilciliğin adresi, temsilciler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Kulüplerin renkleri ve ayırıcı işaretleri
Madde 26 — Kulüpler aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak istedikleri renkleri seçebilirler:
a) Kulüpler, renklerini 3/12/1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ve
bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan 3/2/1935 tarihli ve 2/1958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamnameye uygun olarak
seçmek ve uygun olduğuna dair valilikten bir belge almak zorundadırlar.
b) Kulüpler il karma takımlarının ayırıcı işareti olan armaları ve milli takımların ayırıcı işareti olan ayyıldızı kullanamazlar.
c) Spor kulüpleri resmi müsabakalarda seçtikleri renklere uygun spor kıyafeti kullanmak zorundadırlar.
Uluslararası spor kuruluşlarının bu konuya ilişkin kuralları saklıdır.

Tescil işlemleri için kulüplerce hazırlanacak belgeler
Madde 27 — Dernekler mevzuatına göre gençlik, spor, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak
amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemleri il müdürlüğünce yapılır. Aşağıdaki belgeler iki dosya
halinde hazırlanarak il müdürlüğüne verilir:
a) Derneğin; gençlik, spor veya gençlik ve spor kulübü olarak tescil edilmesi için tüzüğün tasdikli örneği.
b) Seçilen kulüp renkleri ve ayırıcı işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı,
c) Tescil işlemi atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet
müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten
izin yazısı.
d) Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise, ilgili kurum veya
kuruluşun vereceği izin yazısı.
e) Teşkilat ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını, faaliyette
bulunulan gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında binicilikte at dâhil olmak üzere kulübe ait
malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi ve kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı
ile Teşkilatın emrine tahsis edileceğini belirten taahhütname (sporla ilgili Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi
Ek-1, gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi Ek- 2).
f) Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için ikinci
kademe, ihtisas kulüpleri için üçüncü kademe antrenör belgesinin, gençlikle ilgili tescil işlemlerinde ise taahhüt
edilen gençlik faaliyeti türlerinde görevlendirecek gençlik liderleri ve eğitmenler için Genel Müdürlükçe veya
diğer yetkili kurumlarca verilmiş belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.
g) Kulübün taahhüt ettiği gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesis hakkında
bilgi.
h) Mevcut üye listesi.
Tescil işlemleri
Madde 28 — Kulüpler, gençlik faaliyetleri ve spor faaliyetleri için ayrı ayrı tescil edilir. Sporla ilgili
tescil için il müdürlüklerine başvuran kulüplerin dosyalarını incelemek üzere spor şube müdürü, sicil lisans şefi,
ilgili spor dalı temsilcisi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan istenecek bir yetkilinin, gençlikle ilgili
tescil için başvuran kulüplerin dosyalarını incelemek üzere ise gençlik merkezi müdürü, sicil lisans şefi ve bir
gençlik merkezi danışma kurulu üyesinin bulunduğu komisyon oluşturulur.
a) Komisyon dosyaları üç gün içinde inceler ve eksik belgeleri tamamlatır. Kulübün tescil edilmesi
doğrultusunda hazırlanacak tutanak il müdürlüğüne sunulur.
b) İl müdürlüğü, komisyondan gelen dosyaları tescil için il başkanının onayına sunar. İl başkanlığınca beş
işgünü içersisinde tescil onaylanır.
c) İl başkanının onayından sonra tescil numarası verilerek tescil işlemi tamamlanır. Spor kulüpleri için
tescil numarası "il kodu – 01"den başlayarak takip eden numaraların yazılması şeklinde verilir. Gençlik ile ilgili
tescil işleminde, gençlik kulübü için "il kodu – G – ….", gençlik ve spor kulübü için ise "il kodu – GS – ...."
olmak üzere 01’den başlayarak takip eden numaraların yazılması şeklinde tescil numarası verilir.
d) Tescil işlemi tamamlandıktan sonra, il müdürlüğü dosyalardaki belgeleri tasdik ederek birini kulübe
verir ve diğerini ilde saklar.
e) İl müdürlüğü tescil edilen kulüple ilgili olarak üç adet bilgi formu düzenleyerek birini ilde saklar, birini
kulübe, diğerini ise Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderir (sporla ilgili Spor Kulüpleri Bilgi Formu Ek-3,
gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Bilgi Formu Ek- 4).
f) Tescil işlemi yapılan kulüple ilgili bilgiler mülki idare amirliğine bildirilir.
Gençlik faaliyeti türü, spor dalı, isim, renk, ayırıcı işaret ve tüzük değişikliğinde yapılacak işlemler
Madde 29 — Tescil edildikten sonra gençlik faaliyeti türü, spor dalı, isim, renk veya tüzük değişikliği
yapan kulüpler, aşağıda belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine
müracaat ederler.
a) Gençlik faaliyeti türü, spor dalı iptali veya ilavesi için gerekli belgeler:
1) İptal veya ilaveye ilişkin kulüp yönetim kurulu kararı.
2) Gençlik faaliyeti türü veya spor dalında çalışmaların yürütüleceği tesise ilişkin bilgi.
3) Atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarının tescilinde, kulüp merkezinde bulundurulacak silahların
özelliklerini ve miktarlarını belirten emniyet müdürlüğünden alınacak izin yazısı.
b) İsim değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı.
2) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
Kulüpler tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden
yeniden isim değişikliği yapamazlar.
c) Renk ve ayırıcı işaret değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı.
2) İl başkanlığının renk veya ayırıcı işaret müsaadesine ilişkin yazısı.

3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
d) Tüzük değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurulu kararı.
2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
Başvurular il müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve tescil işlemi sırasında yapılan
işlemler burada da uygulanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra değişiklikler belirtilerek düzenlenen bilgi
formları, yapılan işlemi açıklayan bir üst yazıyla Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir (sporla ilgili Spor
Kulüpleri Bilgi Formu Ek-3, gençlikle ilgili Gençlik Kulüpleri Bilgi Formu Ek-4).
İli değişen kulüpler
Madde 30 — Kulüplerin bulunduğu ilçe, kasaba ve köyün başka bir il’e bağlanması veya ilçenin il
olması halinde, kulüplerin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri spor sezonunun bitimine kadar devam eder.
Kurum, kuruluş ve özel şirketlerin bünyesinde kurularak Teşkilatça tescil edilen kulüplerin, bağlı
oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde gerekli
değişiklikler yapılmak suretiyle kulüp merkezleri de yeni il’e nakledilebilir.
Yukarıda sayılan haller dışında kulüplerin hiçbir surette nakilleri yapılamaz.
İhtisas spor kulübü statüsü kazanma
Madde 31 — 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve en fazla iki spor
dalında faaliyet göstermek üzere bu Yönetmelik uyarınca kayıt ve tescilleri uygun görülen kulüpler, “İhtisas
Spor Kulübü’’ adını alırlar. İhtisas spor kulübünün tescili ile ilgili işlemler 28 inci maddede belirtilen tescil
işlemleri hükümlerine tabidir.
Bu kulüplerin;
a) Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet göstermeleri,
b) Faaliyet gösterecekleri spor dalında, en az üçüncü kademe antrenör belgesine sahip sözleşmeli antrenör
çalıştırmaları,
c) Faaliyet gösterecekleri spor dalının faaliyet giderlerini karşılayacak gelire sahip olmaları,
d) Faaliyet gösterecekleri spor dalı ile ilgili tapulu veya kiralanmış tesislerinin bulunması,
Zorunludur.
Faaliyet gösterecekleri spor dallarına ilişkin şartlar uygunsa, spor kulüplerinin tescilleri ihtisas spor
kulübüne, ihtisas spor kulüplerinin tescilleri ise spor kulübüne dönüştürülebilir.
Kulüplerin protokoldeki yerleri
Madde 32 — Kulüplerin kıdemleri ve protokoldeki yerleri sırasıyla, spor kulüplerinde; tescil edildikleri
tarih, faaliyet gösterilen spor dalının olimpik olup olmadığı ve sporcu sayısının çokluğu, gençlik kulüplerin de
ise tescil edildikleri tarih ve tescil sırası göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir.
Kulüplerin tescillerinin iptali
Madde 33 — Tescil işlemi sırasında taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinde veya spor dallarında
faaliyet göstermeyen, taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini bilgi formunda
gösterdikleri yer dışına aktaran veya tescillerinin iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüpler, il
müdürlüğünce yazılı olarak uyarılır.
Uyarıya rağmen söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde, kulüplerle ilgili komisyon;
a) Taahhüt ettikleri spor dallarının herhangi birinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın
faaliyette bulunmayan spor kulüplerinin faaliyet göstermedikleri spor dalı tescillerinin,
b) Taahhüt ettikleri spor dallarının hiçbirinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın faaliyet
göstermeyen kulüplerin, spor kulübü tescillerinin,
c) Taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinin hiçbirinde iki yıl süreyle geçerli mazeret olmaksızın
faaliyet göstermeyen kulüplerin, gençlik kulübü tescillerinin,
d) Tescil işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini
bilgi formunda gösterdikleri yer dışına aktaran, tescillerinin iptalini gerektiren durumları tespit edilen
kulüplerin, kulüp tescillerinin,
İptali konusunda karar alır ve bu kararı il müdürlüğüne bildirir. Karar il müdürlüğünce il başkanlığına
sunulur. İl başkanının onayı ile tescil iptal edilir.
Genel kurul kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile feshedilen
kulüplerin tescilleri iptal edilir.
Tescilleri iptal edilen kulüplerle ilgili olarak dernekler birimine ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine
bilgi verilir.
Spor dalı tescilleri iptal edilen kulüpler bir sezon geçmeden o spor dalında yeni tescil yaptıramazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kulüplere Yardım
Yardım şekilleri
Madde 34 — Kulüplerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Genel
Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneği;
a) Spor malzemesi, araç ve gereç,
b) Tesis yapımı, bakımı ve onarımı,
c) Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri,
d) Sağlık hizmetleri,
e) Sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri,
f) Kira ve benzeri zorunlu giderler,
için kullanılmak üzere il müdürlükleri aracılığıyla kulüplere ayni ve nakdi olarak aktarılabilir.
Yardımlardan yararlanamayacak olan kulüpler
Madde 35 — Kulüplerden;
a) Genel Müdürlükçe tescili yapılmayanlar,
b) Kayıt ve tescili silinenler,
c) Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeyenler,
d) Mahalli veya deplasmanlı liglere katılmayanlar,
e) Spor faaliyetleri için antrenörü, gençlik faaliyetleri için gençlik lideri ve eğitmeni olmayanlar antrenör,
gençlik lideri, eğitmen bulunmadığı sürece,
f) Saha kapatma cezası olanlar bir yıl süreyle,
g) Mahalli ve deplasmanlı liglere katılma başvurusunda bulunup sonradan çekilenler iki yıl süreyle,
h) Şike yaptıkları mahkeme kararı ile tespit edilenler beş yıl süreyle,
ayni ve nakdi yardımlardan yararlanamazlar. (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda ise kulüplerin
bu durumları devam ettiği sürece ayni ve nakdi yardımdan yararlanamazlar.
Yardımın yapılması ile ilgili esaslar
Madde 36 — Gençlik kulüpleri; yardım talebi gerekçesini belirterek, içinde bulunulan yılın Nisan ayı sonuna
kadar bulundukları yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular il
müdürlüklerince 1 Hazirana kadar Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir.
Spor kulüpleri; yardım talebi gerekçesini belirterek içinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadar bulundukları
yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular il müdürlüklerince 15 Kasım’a kadar
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine gönderilir.
Spor ve gençlik faaliyetleri için yardımlarda eşitlik ilkesi esastır. Yardımlar; her yıl faaliyet türüne göre Genel
Müdür onayıyla verilir. Yardımın amacı dışında kullanımının tespiti durumunda, yardım kesilerek iki yıl yardım
yapılmaz. Yapılan yardımlar geri alınır.
Yardımla ilgili belgeler
Madde 37 — Yardımın ilgili kulübe aktarılabilmesi için aşağıdaki belgelerin il müdürlüklerine verilmesi
zorunludur:
a) Nakdi yardımlarda, kulüp alındı belgesi.
b) Dernekler Yönetmeliğinin (Ek-15)’ine göre bastırılan Ayni Bağış Alındı Belgesi.
c) Yetki belgesi.
Yardımla ilgili harcama belgeleri, harcamanın yapılmasını takip eden on beş gün içinde kulübün bağlı
bulunduğu il müdürlüğüne verilir. Harcama belgeleri genel denetim için saklanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 38 — 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tescil
Yönetmeliği ile 20/4/1999 tarihli, 23672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik Kulüpleri Tescil Yönetmeliği
ve 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 39 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil işlemleri yapılmış kulüpler aynı
statülerinde faaliyetlerine devam ederler. Statülerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan gençlik kulüplerinden
bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi (e) bendi gereğince üç ay içerisinde yeni taahhütname alınır.
Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe tescil edilen gençlik
kulüplerinin tescil numaraları, tescil tarihleri dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi (c) bendinin son
cümlesinde belirtildiği şekilde il müdürlüklerince yeniden düzenlenir ve üç ay içerisinde tamamlanarak listeler
halinde Genel Müdürlüğün ilgili birimine gönderilir.
Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan kulüplerden; lider,
eğitmen ve antrenör eksikliği olanlar üç ay içerisinde bu eksikliklerini gidermek zorundadırlar.
Yürürlük
Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan
yürütür.
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Ek-2
DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ
………………………….VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA
…………………………..…………… Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim. . …/…/…
İmza
Adı Soyadı
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi
Vali/Kaymakam
…/…/…
Saat:…
DERNEĞİN
Adı
Yerleşim Yeri Adresi
Merkezi (İl/İlçe)
Telefon No

DERNEKLER BİRİMİNCE DOLDURULUR
1-Kütük No
2-Kuruluş Tarihi
3-Nevi
4-Alt Nevi
5-Genel Kurul Yılı
6- Hukuki Yapısı (KonFed-Der-Şub.Teşekkül)
7-Şubenin Bağlı Olduğu
Kuruluşun Kütük No
8-Kurucu Üye Sayısı

Amacı

T.C. Kimlik
No (1)

Temsil Edilen
Tüzel Kişiliğin
Adı(2)

İletişim Bilgileri
(Cep Telefon No,
e-posta)

Cinsiyeti

Adı ve Soyadı

Tabiiyeti

Sıra No

KURUCULAR

Öğrenim Durumu

Mesleği

Yerleşim Yeri Adresi

1
2
3
4
5
6
7
“
Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.
Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

İmza

Ek-3
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
………………. DERNEĞİ
Sayı :
Konu : Genel Kurul Sonuç Bildirimi

…/…/ …
……………….. VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/… tarihinde yaptığı genel kurul toplantı (veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 76 ncı maddesi gereğince aldığı toplantısız/çağrısız karar) sonucu
aşağıda bildirilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı ve Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı

Toplantı Tarihi

Kütük No

Toplam Üye
Sayısı

Yerleşim Yeri
Adresi

Niteliği

DERNEĞİN

e-posta Adresi

Telefon No

GENEL KURULUN

Adı

Ertelenen
Toplantı Tarihi
Katılan Üye
Sayısı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Toplantısız veya Çağrısız Karar
Yapılmıştır

Organ Seçimi
Yapılmamıştır
Yapılmıştır
Tüzük Değişikliği
Yapılmamıştır
Gazetede İlan Edilmiştir
Derneğin İnternet Sayfasında İlan Edilmiştir

Başkanının Telefon
Numarası ve e-posta
Adresi

Üyelere Yazı ile Bildirilmiştir
Çağrı Usulü
Elektronik Posta Gönderilmiştir
İletişim Numarasına Mesaj Gönderilmiştir
Mahalli Yayın Araçları Kullanılmıştır

T.C.
Kimlik
No (1)

Temsil Edilen Tüzel
Kişiliğin Adı (2)

Cinsiye
ti

Adı ve Soyadı

Tabiiye
ti

Sıra No

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLER

Mesleği

Seçildiği
Görev

Yerleşim Yeri Adresi

1
2
3
4
5
“
“

(EK- 10)
ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ
Alındı Belgesi Cildinin
Başlangıç
No

Bitiş no

Seris
i

Boş Alındı Belgesi Cildini
Teslim Alan Kişinin
Aldığı
Adı ve Soyadı
İmzası
Tarih

Kullanılmış Alındı Belgesi Cildini
Geri Alan Kişinin (Saymanın)
Aldığı
Adı ve Soyadı
İmzası
Tarih

Açıklama

(EK- 15)
AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ

AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ
Seri No

Derneğin Adı ve
Yerleşim Yeri

Sıra No

Bağışçının
Adı , Soyadı

Tel/ Fax

Yerleşim yeri
Sıra
No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Bağış Amacı:
(
) Gıda Bankacılığı
(
………………………………………………………………………..
Teslim Alan
Teslim Alan
Teslim Eden
İmza ve
Adı Soyadı
İmza
Tarih

Birim

)

Diğer :

Ek-16
İŞLETME HESABI TABLOSU
……. Derneği İşletme Hesabı Tablosu
1/1/.… – 31/12/... Dönemi

GİDER
Önceki Yıldan Devreden Borç
Genel Giderler
Personel Giderleri
Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı
a) Kültür, Sanat, Spor
b) Eğitim ve Araştırma
c) Sağlık
ç) Sosyal Hizmetler
d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)
e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.
f) Hukuk ve İnsan Hakları
g) Hayır Yardımları
ğ) Uluslararası Faaliyetler
h) Diğer
Diğer Giderler
Mevcut Kasa
Mevcut Banka
Mevcut Alacaklar
GENEL TOPLAM

GELİR
: ……………….
: ……………….
:…………..........
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………

Önceki Yıldan Devreden Gelir
a) Kasa
: ………………
b) Banka
: ………………
c) Alacaklar
: ………………
Üye Ödentileri
Yurtdışından Alınan Yardımlar
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar
Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı
a) Bağış Gelirleri
: ………………
b) Yardım Toplama Gelirleri
: ………………
İktisadi İşletme Gelirleri
Finansal Gelirler
Kira Gelirleri
Diğer Gelirler
: ………………. Alınan Borçlar
: ……………….
: ……………….
: ……………….
: ………………. GENEL TOPLAM

: ………………

: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………
: ………………

: ………………

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

Ek-18

ALINDI BELGESİ CİLTLERİ TAKİP DEFTERİ

Derneğin
Adı

Alındı Belgesi Ciltlerinin Bastırıldığı
Basımevinin

Alındı Belgesi Ciltlerinin
Kütük No

Başlangıç
No

Bitiş
No

Seri
No

Adedi

Türü
(Ayni/Nakdi)

Adı veya Unvanı

Yerleşim Yeri
Adresi/İletişim Bilgisi

(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)

Ek- 25
DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
………………. DERNEĞİ
Sayı :
Konu : …. Kurulunda Yapılan Değişiklik

…/…/ …
………………..

VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

Derneğimizin …/…/… tarih ve …. sayılı yönetim kurulu kararı ile ………. kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılmıştır. Derneğimizin en son ….……
kurulunu/kurullarını oluşturan üyelerin açık kimlikleri ve seçildikleri görevler aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
İmza
Adı ve Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı
DERNEK ORGANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİMİ

T.C. Kimlik No
(1)

Cinsiyeti

Adı ve Soyadı

Temsil Edilen
Tüzel Kişiliğin Adı
(2)

Tabiiyeti

Sıra No

Derneğin Adı
Kütük No
Mesleği

Yeni
Görevi

Görevinde
Değişiklik
Olup
Olmadığı

Yerleşim Yeri Adresi

1
2
3
4
5
6
7
8
“
“
“
(1) Dernek organlarına seçilen üyeler arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı
kimlik numarası yazılır.
(2) Organlara seçilenlerin arasında tüzel kişi temsilcilerinin olması durumunda, temsil edilen tüzel kişinin adı yazılır.

