
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. GENEL HÜKÜMLER 
 
KURULUŞ VE KULÜBÜN ADI 
 
Madde-1: Aşağıda adı, soyadı, meslek ve sanatları, uyruk ve adresleri yazılı kurucular, Dernekler Kanunu ve 
ilgili tüzük hükümlerince faaliyette bulunmak üzere 1984 tarihinde ANTALYA TENİS GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ adı ile gençlik ve spor kulübü kurmuşlardır. İşbu Kulüp, 18.06.1987 tarihli Genel Kurul kararı ile 
ANTALYA TENİS İHTİSAS ve SPOR KULÜBÜ adını almıştır. 
Kulüp, kendisine portakal rengi, açık mavi ve beyaz renkleri “SİMGE” olarak seçmiştir. Amblem olarak ise, 
mavi ve portakal renkli tenis raketi içinde, portakal rengi ağ üzerinde, mavi renkli meşale içerisinde yine 
portakal rengi tenis topu sembolünü ve kuruluş yılı olan, mavi renkle yazılmış 1984 tarihini içeren şekli 
benimsemiştir. 
 
KURUCULAR 
Madde-2: Kulüp kurucuları (bu ana tüzüğü imza eden); adı, soyadı, meslek ve sanatları; 
 
Adı – Soyadı: Haşmet Şemseddin TUR 
İşi: Genel Müdür 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı 133. Sokak Halil Apt. K:3 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Oğuz İKİZOĞLU 
İşi: Göz hastalıkları mütehassısı 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı 133. Sokak Halil Apt. K:3 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı : Hüseyin ÇALIK 
İşi: Müteahhit 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Fevzi Çakmak Caddesi Talya Otel karşısı Antalya Apt. K:5 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Hasan Orhan UĞUR 
İşi: Muhasebeci 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı Park Apt. 78/8 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Mehmet BAŞER 
İşi: Serbest Meslek 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı Yalı Apt. D Blok K:4 D:8 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Erhan ILDIZ 
İşi: Doktor 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı Yalı Apt. D Blok K:4 D:8 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Oktay BERBEROĞLU 
İşi: Tüccar 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Fener Cad. Günal Apt. 22/4 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Salih ÇOPUR 



 

İşi: Günoto Anonim Şirketi Genel Müdürü 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: 30 Ağustos Cad. Girne Apt. No:16 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Yusuf Ata KÜNER 
İşi: Ak-İş Vapur Acenteliği 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı Derya Apt. B Blok D:16 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Ertan ÇAĞLAR 
İşi: Diş Hekimi 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Atatürk Cad. Ulu Sokak Güven Apt. 5/10 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Halil ERDEM 
İşi: Akaryakıt Bayii 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: PamirCad. Muazzez Hanım Apt. Bahçelievler/ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Osman Haluk TUGAYOĞLU 
İşi: Çiftçi 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Fevzi Çakmak Cad. 65/7 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Abdülmacit SELEKLER 
İşi: Tüccar 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Org. Kenan Evren Bulvarı Selekler Apt. No:1 ANTALYA 
 
Adı – Soyadı: Ömer Coşkun ÖZEN 
İşi: Tüccar 
Tabiiyeti: T.C. 
Adresi: Atatürk Cad. 1300. Sokak No:1 D:14 ANTALYA 
 
MERKEZ ve ŞUBELER 
Madde-3: ANTALYA’ dır. Şubesi yoktur. 
 
AMAÇ ve KONU 
Madde-4: Kulübün amacı, tenis ve muhtelif sportif oyunlarının Antalya’da tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını 
sağlamaktır. Kulüp, bu amaç doğrultusunda, gençlerin fiziki eğitimini ve spor kabiliyetlerini geliştirmeyi, moral 
eğitimine tabi tutarak, gençleri ve üyelerini hayata karşı daha sağlıklı ve güçlü hazırlamayı, sportmenlik ruhunun 
doğmasını, gelişmesini ve devam etmesini sağlamayı gaye edinir. Bütün bunlar dışında, sporu kendisine meslek 
olarak seçmiş sporcular için Kulüp, profesyonel oyunlar ve ekipler oluşturabilir. Profesyonel ve amatör 
turnuvalar ve müsabakalar tertip eder, tertip edilmiş müsabakalara üyelerinin katılımını sağlar. 
Kulüp, spor faaliyeti amacına ve ayrıca, boş zamanları değerlendirme gayesine yönelik olduğu için, Gençlik ve 
Spor Kulübü vasfındadır. 
Bu hizmetleri yerine getirebilmek için, Kulüp iştigal mevzuu ile ilgili olarak, bina, arazi iş hanı ve dükkânlar alıp, 
satabilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir, bunun için lehte ve aleyhte ipotekler verebilir, alabilir veya kaldırabilir. 
Kulüp üyelerinin eğitim ve morali için geziler, balolar, geceler tertip edebilir. 
Üyelerinin ve üye aile fertlerinin eğitimleri için tatil köyleri ve siteleri kurabilir. Üyelerinin çocukları, yoksul ve 
yardıma muhtaç çocuklar ile desteklenmeyi hak eden öğrenciler için burs verebilir. Yönetim Kurulu gerekli 



 

gördüğü takdirde, Genel Kurul’ca onaylanmak şartıyla bu tüzükte yazılı olmayan amacına uygun her türlü işi 
yapabilir. 
Yönetim Kurulu, belirtilen bu işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi, görevlendireceği şahıslara da yaptırabilir. 
 
DAYANAKLAR ve TANIMLAR 
Madde-5: Kulüp, bu ana tüzük hükümleri, Dernekler Kanunu, sosyal kuruluşlar ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yönetmeliklerine göre yönetilir. Bu tüzükte geçen deyimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir. 
a) Spor Faaliyetleri: Sportif yarışmaları içine alan tüm sportif hareketlerde, gerek yarışma öncesi-yarışma 
süresi ve gerekse yarışma sonrası kurs, seminer, temel olgunlaşma eğitimi ve tatbiki çalışmaları ve bu 
çalışmalara baz olacak her türlü beden eğitimi, vasıtalı ve vasıtasız jimnastik  faaliyetlerdir. 
b) Yöneticiler: Kulüp Yönetiminde görev alan ücretli veya ücretsiz görevlilerdir. 
c) Spor Ortamı: Tenis ve diğer spor dallarının yönetici, öğretici tesisleri, malzeme araç ve gereçleri ve 
sporculardan teşekkül eden bir bütündür. 
d) Bölge: Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’dür. 
e) Federasyon: Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Tenis Sporu Federasyonu ve diğer Spor 
Federasyonlarıdır. 
 
II. ÜYELİK 
 
KULÜBÜN ÜYELERİ 
Madde-6: Kulübün üyeleri; 
1- Kurucu Üye 
2- Asil Üye 
3- Namzet Üye 
4- Onursal Üye 
5- Aile Bireyleri 
 
1- Kurucu Üye: Kulübün kuruluşunda fiilen çalışmış ve Tenis sporunun Antalya’da tanıtımına ve yerleşmesine 
hizmeti geçmiş, bu tüzükte imzası bulunan kişilerdir. 
İş bu tüzüğün ilan ve tescilinden itibaren kurucu üye olunamaz. 
Kurucu üyeler, iş bu tüzüğün ilan ve tesciline müteakip asil üye vasıflarını da kazanırlar. 
2- Asil Üye: Dernekler Kanunu’nun aradığı şartları taşıyan ve başvuruları kabul edilip mali yükümlülüklerini 
yerine getirmiş kişilerdir. 
3- Namzet Üye: Kulüp üyelerinin Kulübe üye olmalarına engel halleri bulunmayan 18 yaşını tamamlamış 
çocuklarıdır. Bunlardan 30 yaşını doldurmayanlara serbest giriş kartı verilir ve Kulüp aktivitelerinden 
yararlanmaları sağlanır.  
30 yaş üzerinde olanlar ise Kulüp aktivitelerinden yararlanamayıp sadece tüzükte aranan bütün koşulları 
taşımak ve gereklerini yerine getirmek kaydıyla asil üyelik başvurusunda bulunabilirler. 
Namzet üyelerin hukuksal durumları asil üyeye bağlıdır. Yıllık üye aidatı alınmaz. 
4- Onursal Üye: 
a) Doğal Üyeler 
- T.C. Cumhurbaşkanı 
- T.B.M.M. Başkanı 
- T.C. Başbakanı 
- Gençlik ve Spor Bakanı 
- Antalya Valisi 
- Tenis Federasyonu Başkanı 
- Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
- Antalya Garnizon Komutanı 
- Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
- Antalya Cumhuriyet Başsavcısı 
görev sürelerince, 



 

b) Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kurulduğu 09.09.1993 tarihine kadar Antalya Belediye’si Başkanlığı yapmış 
olan Belediye Başkanları ve o tarihten sonraki dönemlerde görev almış ve alacak Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Belediye Başkanları yaşamları boyunca, Antalya Büyükşehir Belediye’sine bağlı ilçe Belediyelerin Başkanları 
görev sürelerince, 
c) Kulübün, gerek kuruluşunda ve gerekse faaliyeti devresinde Kulübe maddi ve manevi büyük hizmetleri 
dokunmuş aşağıda isimleri yazılı kişiler onursal üyelerdir; 
- Yener ULUSOY 
- Asil NADİR 
- Altan AYAĞ 
- Metin KASAPOĞLU 
- Nuri TEOMAN 
d) Onursal üyelerden tesis katılım payı ve yıllık üye aidatı alınmaz. 
5- Aile Bireyleri: Asil üyelerin eşleri ve 18 yaşını doldurmamış çocukları aile bireyi sayılırlar. Aile bireylerine 
serbest giriş kartı verilir ve Kulüp aktivitelerinden yararlanmaları sağlanır. 
Hukuksal durumları asil üyeye bağlıdır, yıllık üye aidatı alınmaz. 
 
ÜYELİĞE GİRİŞ 
Madde-7: Kulübe üye olmak istediğini, yazılı bir biçimde ileten adaya bir başvuru formu verilir. Aday, kendisini 
Kulübe öneren 2 asil üyenin de imzalayacağı bu formu doldurarak, Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu bu 
başvuruyu Sicil Kurulu’na havale eder. Sicil Kurulu, başvuru formunu alınca başvuranın sosyal ve kişisel 
durumunun Dernek amaçlarıyla bağdaşıp bağdaşmadığını, kötü şöhreti bulunup bulunmadığını ve Dernekler 
Kanunu hükümlerine uyup uymadığını veya hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, fuhuş, terör gibi 
suçlardan dolayı ceza almışsa ya da bu suçlardan dolayı hakkında adli takibat 
varsa, araştırarak ve o yıl için Genel Kurul’ca kararlaştırılan üye kabul sayısını da göz önüne alarak Yönetim 
Kurulu’na görüşünü bildirir. Yönetim Kurulu raporun verilişini izleyen ilk toplantıda konuyu görüşüp, gerekçe 
göstermeksizin talebin kabulüne veya reddine karar verebilir. 
Üyenin hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, fuhuş, terör gibi suçlardan dolayı ceza alması ve 
cezanın kesinleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkartılır. 
Başvuru kabul edildiği takdirde, başvuru formunun bir sureti Kulüp ilan panosunda 15 gün süre ile tutarak ilan 
eder. 
Askı müddeti süresince, Kulübün her üyesi, itiraz sebeplerini belirtmek suretiyle, yazılı olarak üyeliğe itiraz 
edebilir. Bu itiraz, kesinlikle gizlidir. 
Askı süresinin sonunda aday, Genel Kurul’un belirlediği süre ve taksitlerde tesis katılım payını ve o yıl ile ilgili 
tespit edilen yıllık üye aidatını ödemek koşulu ile, üye kayıt defterine üyeliği kaydedilir. 
Kulüpçe üyelikleri reddedilmiş adaylar, başvuru tarihi üzerinden 1 yıl geçmeden tekrar üyelik için talepte 
bulunamazlar. 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un, o yıl için alınmasına karar verdiği üye sayısını hiçbir şekil ve nedenle aşamaz. 
Namzet üyelerin asil üyeliğe geçiş başvurusu Genel Kurul’un belirlediği yıllık üye kabul sayısı sınırlamasının 
dışındadır. 
 
TESİS KATILIM PAYI VE YILLIK AİDAT 
Madde-8: 
a) Tesis Katılım Payı: Aday Üyelerden ilk girişte ve bir defaya mahsus olarak alınır. 
Genel Kurul, her yıl yeni girecek aday üyeler için tesis katılım payını ve ödeme şeklini tespit eder. 
Namzet üyelerden alınacak tesis katılım bedeli Genel Kurul’un, o yıl için asil üye olacak kişilerden alınacak 
bedelin % 20’i sidir. Ancak bu bedel 900-TL’ den aşağı olamaz 
b) Yıllık Aidat: Her yıl yapılan Genel Kurul’ca o yıla ait olmak üzere tespit edilir ve Genel Kurul’un belirlediği 
tarih ve koşullarda ödenir. 
Yeni üye için yıllık aidat, giriş tarihinden itibaren kalan süre üzerinden hesaplanır 
 
 
 



 

ÜYELERİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SONUÇLARI 
Madde-9: Üyeler, mali yükümlülüklerini, Genel Kurul’ca belirlenen süreler içinde yerine getirmek 
zorundadırlar. Bu yükümlülüklerini aksatan üyelere, Sicil Kurulunca Yönetim Kurulunun görüşü alınarak, süre 
bitimini izleyen 30 gün içerisinde tüzüğün 57 nci maddesine göre ihtarname gönderilir. 
İhtarnamede: 
a) Birikmiş borcun, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, 
b) Bu süre içerisinde ödeme yapılmaz ise, üyeliğin “Askıya Alınacağı” , 
c) Askıya alınıştan itibaren üyenin kendisinin ve aile bireylerinin Kulüp aktivitelerinden yararlanamayacakları, 
d) İhtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde borcun ödenmemesi halinde üyeliğin askıya 
alınacağı, o yılın sonuna kadar ödenmesi gereken tüm mali yükümlülüklerin ödenir hale geleceği, ayrıca ilk 15 
günlük sürenin sonundan itibaren, muaccel olanlar dahil, geciken tüm ödemeleri için Genel Kurul’ca o yıla ait 
belirlenmiş oranda gecikme faizi alınacağı, yine, ilk 15 günü takip eden 60 (altmış) günün sonuna kadar da o yıla 
ait tüm yükümlülükler ile gecikme faizleri ödenmez ise üyenin kesin olarak ihraç edileceği belirtilir. 
İhtara rağmen, 15 gün içerisinde ödeme yapmayan üyenin, Sicil Kurulu’nca üyeliği askıya alınır. Bu halde üye, 
Kulüp aktivitelerinden yararlanamaz. Oy kullanamayacağı gibi kongrelere de katılamaz. Yine Kulüp organlarına 
seçilemez. İhtardan sonra, ihtarname kapsamında kısmen istenmiş olsa dahi, birikmiş tüm borcunu ilk 15 günün 
sonuna kadar ödememiş olan üyenin, o yılın sonuna kadar ödemesi gereken tüm mali yükümlülükleri muaccel 
hale gelir. İlk 15 günü takip eden 60 gün içerisinde, o yıla ait tüm mali yükümlülükler ile Genel Kurul’un o yıl için 
belirlemiş bulunduğu oranda gecikme faizini ödeyen üyenin, üyeliği devam eder. 
Aksi halde üye, Sicil Kurulu’nun önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Dernek üyeliğinden ihraç edilir. 
 
ASİL ÜYELERİN HAKLARI 
Madde-10: Asil üyeler; 
a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul’lara katılırlar, müzakerelere iştirak ederler. 
b) Kulübün yetkili kurullarını seçer ve bu kurullara seçilebilirler. 
c) Kulübün tüm aktivitelerinden Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda yararlanırlar. 
d) Asil üyelerin eşleri ve 30 yaşını doldurmamış çocukları, Kulüp olanaklarından asil üyeler gibi faydalanabilirler. 
 
ÜYELERİN GÖREVLERİ 
Madde-11: Üyeler; 
a) Kulübe, her türlü taahhüt ve borçlarını zamanında yerine getirmek, 
b) Kulüp tesislerini, Kulübe ait olan her türlü spor malzeme ve vasıtalarını, demirbaşlarını korumak ve zarar 
vermeyecek şekilde kullanmak, 
c) Kulübün huzurunu bozacak davranışlardan, Kulüp şan ve şöhretini zedeleyecek, hal ve hareketlerden 
kaçınmak, 
d) Sporculuk ruhu ile bağdaşmayan davranışlardan kaçınmak, 
e) Kulüp yetkili kurullarınca verilmiş kararlara ve konulmuş kurallara uymak, 
f) Kulübe bildirdiği ev ya da işyeri adresleri, telefon ve fax numaraları ile cep telefonu, ileti ve benzer iletişim ve 
tebliğ bilgilerinin değişmesi durumunda bu değişiklileri hemen ve yazılı olarak Kulübe bildirmek,  
zorundadırlar. 
 
NAMZET ÜYELERİN ASİL ÜYELİĞE GEÇİŞLERİ 
Madde-12: 30 yaş üstü namzet üyeler Kulüp aktivitelerinden yararlanamazlar. Ancak, istekleri durumunda yaş 
sınırlaması olmaksızın asil üyelik için başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki namzet üyenin asil üyeliğe kabul 
edilebilmesi için de başvuranın tüzüğün 7,8 ve diğer maddelerinde aranan koşulları taşıması ve gereklerini 
yerine getirmesi zorunludur. 
Namzet üyelerin asil üyelik başvuru talebinin Yönetim Kurulu tarafından reddi durumunda başvuranın namzet 
üyelik statüsü sona erer. 
 
 
 
 



 

NAMZET ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ 
Madde-13: Kulübün asil üyelerinin ve yaşamları boyunca onursal üye olanların 18 yaşını doldurmuş çocukları 
“Namzet Üye” niteliğini taşırlar. Bu üyelerden 30 yaşını doldurmamış olanlardan talep edenlere o yıl için serbest 
giriş kartı verilebilir ve Kulüp olanaklarından istifade edebilirler. 
Üye olan anne veya babanın ölümü halinde sağ kalan çocukları 18 yaşından küçük ise 18 yaşını dolduruncaya 
kadar aile bireyi sıfatı ile Kulüp olanaklarından yararlanırlar ve 18 yaşını doldurunca namzet üye niteliğini 
kazanırlar. 
Namzet üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Evlenmeleri halinde namzet üyelerin eş ve çocuklarına aile 
bireyi statüsü tanınmaz. 
Namzet üyelerin asil üyeliğe geçmek istemeleri ve tüzüğün 7,8 ve diğer maddelerindeki koşulları yerine 
getirmeleri halinde asil üyeliğe kabul edilirler. 
 
ÜYELİĞİN SONA ERİŞİ 
Madde-14: 
a) Asil üyelik: 
- Ölüm 
- İstifa 
- İhraç 
b) Namzet üyelik ise: 
- Ölüm 
c) Ölüm ile kendiliğinden, diğer hallerde Sicil Kurulu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı veya Disiplin Kurulu kararı 
ve Yönetim Kurulu onayı ile sona erer. 
 
ASİL ÜYELİĞİN DEVAMLILIĞI 
Madde-15: Asil üyenin ölümü halinde üyenin sağlığında Kulübe verdiği dilekçesi ile belirlediği bir aile bireyinin 
yazılı talebi üzerine dilerse katılım payı ödemeksizin üyeliğe kabul edilir. Böyle bir öneride bulunmadı ise, ölen 
üyenin eşine, eşi yok ise Kulübe üye olmayan en büyük evladına tüzüğün kendilerine sağladığı imkan yazılı 
olarak bildirilir. Bu yazıya, başvurunun tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılması gerektiği hususu da 
eklenir. Belirtilen süre içerisinde yazılı olarak yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Tebligat sırasında henüz 
18 yaşını doldurmamış olan hak sahibinin başvurusunu aynı süre içerisinde yasal temsilcisi yapar. Yasal 
temsilcinin işbu başvuru sırasında miras bırakan üyenin ölüm tarihine kadar birikmiş olan tüm borçlarının 
ödenmesi zorunludur. Lehine başvuru yapılmış bulunan küçükten, miras bırakan üyenin ölüm tarihi ile normal 
koşullarda 18, öğreniminin devamı halinde 30 yaşını doldurduğu güne kadar aidat alınmaz ve üyeliği askıda 
tutulur. Üyeliğin askıda tutulduğu dönemde hak sahibi ile aile bireyleri üyelik haklarından yararlanamaz. Hak 
sahibinin 18 (öğrenciliğinin sürmesi halinde 30) yaşını doldurduğu (veya 18 yaşını doldurduktan sonra öğrencilik 
statüsünün herhangi bir nedenle sona ermesi halinde) bu tarihten itibaren 90 gün içerisinde başvurusunu yazılı 
olarak ve bizzat yapması zorunludur. Bu aşamada Kulübün bir kez daha ihtar veya başka yol ile üyeliğe davet 
yükümlülüğü yoktur. 
Başvuru sahibinin üyeliğe kabulü için, tüzükçe aranan genel koşulları taşıması gerekir. 
Mirasçılar üyeliğin aralarından birine geçmesi konusunda uzlaşırlar ise üyenin eşi ve diğer evlatlarının bu evlat 
adına feragat ve muvafakatlerini Kulüp tarafından denetlenebilir şekilde gösterir belge ile veraset ilamı ibrası 
zorunludur. 
Üyelik hakkı kazanmayan diğer aile bireylerinin “namzet üyelik” statüleri devam eder. 
Bu maddeye göre eş veya çocukların üyelik hakkı kazanması için tüzüğe göre üye olma niteliklerini taşımaları 
gerekir. Aksi takdirde üyelik talepleri Yönetim Kurulu tarafından reddedilir. 
 
KULÜBÜN ORGANLARI 
Madde-16: Kulübün organları: 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 
d) Disiplin Kurulu 



 

e) Danışma Kurulu 
f) Sicil Kurulu 
 
GENEL KURUL 
Madde-17: Genel Kurul, Kulübün en üst organı olup, kaydı açık asil üyeler topluluğudur. 
Genel Kurul’da her üyenin 1 oy hakkı vardır ve bu hak bizzat kullanılır. Olağan Genel Kurul her yıl Şubat ayı 
içerisinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır ve iki yılda bir seçim yapılır. Kulüp organlarının görev süresi 2 
yıldır. Ayrıca, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nca gerekli görülen hallerde veya kaydı açık asil üyelerin 
1/5’nin yazılı istekleri üzerine Genel Kurul her zaman, Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinin 1/5’nin yazılı istemine karşın Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u 1 ay 
içerisinde toplantıya çağırmazsa, toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisi Sulh Hukuk Mahkemesi’nden Genel 
Kurul’u toplantıya çağırmak üzere 3 kişilik bir heyet tayini isteyebilir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, yedek üyelerin de çağrılmasından sonra, istifa ve boşalmalar nedeni ile üye 
tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu 
tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaması halinde Dernek üyelerinden biri Sulh Hukuk 
Mahkemesinden Genel Kurul’u toplantıya çağırmak üzere 3 kişilik bir heyet tayini isteyebilir. 
Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri: 
Genel Kurul gündemde yazılı maddeleri görüşür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’inin görüşülmesini istediği konular da gündeme alınır. 
Genel Kurul’ca, aşağıda yazılı hususlar görüşülüp, karara bağlanır; 
a) Kulüp organlarının seçilmesi, 
b) Kulüp Tüzüğünün değiştirilmesi, 
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası. 
d) Bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 
e) Taşınmaz mallar satın alınması, işletilmesi, kiralanması veya satılması, 
f) Kulübün Federasyon’a katılması veya ayrılması, 
e) Kulübün fesih edilmesi, mevzuata ve Kulüp Tüzüğüne göre Genel Kurul’ca yapılması gereken diğer görevlerin 
yerine getirilmesi, 
g) Gelecek dönem için, aidat ve diğer mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen üyelere uygulanacak 
gecikme faiz oranının belirlenmesi. 
 
GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI 
Madde-18: Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en 
az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya 
çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantının yapılacağı tarih, yer ve zaman belirtilir. 
İlk toplantı günü ile 2. toplantı arasındaki süre, 1 haftadan az, 15 günden fazla olamaz. Toplantı başka bir 
sebeple ertelenirse bu durum, ertelenme sebepleri de belirtilmek suretiyle yazılı ya da elektronik posta ile 
duyurulur. 2. toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yapılması zorunludur. 
Üyeler 2. toplantıya usulüne göre yeniden çağrılır. 
Genel Kurul toplantıları, Antalya il merkezinden başka bir yerde yapılamaz. 
 
TOPLANTI YETER SAYISI 
Madde-19: Genel Kurul, kaydı açık asil üyelerin yarıdan 1 fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı 
sağlanamaz ise 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıya katılan üyelerin sayısı Sicil Kurulu tarafından 
tespit edilen asil üye tam sayısının %5’ inden ve her halükarda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üye 
sayıları toplamının 2 katından az olamaz. 
 
TOPLANTIYA KATILACAK ÜYELER LİSTESİ 
Madde-20: Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesi Sicil Kurulu’nca hazırlanır ve Yönetim Kurulu’na 
verilir. Yönetim Kurulu bu listeyi tetkik ile gerektiğinde gerekli düzeltmeyi yaparak bir yazı ekinde Sicil Kurulu’na 



 

iade eder. Sicil Kurulu bu listeyi toplantı tarihine en az 15 gün kala Kulüp merkezindeki özel yerine asar, liste 5 
gün askıda kaldıktan sonra indirilir. Listenin askıya çıkış ve indirilişleri birer tutanakla tespit edilir 
 
LİSTEYE İTİRAZ 
Madde-21:. Askı süresi içerisinde asil üyeler, yalnızca kendileri ile ilgili olarak yapılan bir maddi hata ve 
yanılgının düzeltilmesi için Sicil Kurulu’na yazılı bir başvuruda bulunabilirler. Sicil Kurulu’nun bu konuda 3 gün 
içerisinde vereceği karar kesindir. 
 
TOPLANTIYA GİRİŞ 
Madde-22: Genel Kurul’a katılacak üyeler Sicil Kurulu’nca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza koyarak 
giriş kartlarını alırlar ve toplantı yerine girerler. 
 
GENEL KURUL İLE İLGİLİ KANUNİ İŞLEMLER 
Madde-23: Genel Kurul toplantısının yapılacağı yer, gün ve saati ile toplantı gündemi, Yönetim Kurulu 
tarafından toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir ve bu yazıya 
toplantıya katılacak üyeleri gösterir bir liste de eklenir. 
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında bir neden ile ertelenir ise 1’inci fıkradaki işlem tekrarlanır. 
Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz 
 
TOPLANTININ AÇILIŞI VE DİVANIN SEÇİMİ 
Madde-24: Genel Kurul toplantısı, Kulüp Başkanı veya onu temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından 
açılır.  
Oy kullanma hakkına sahip olan Genel Kurul üyelerinin ve izleyicilerin ayrı ayrı oturmaları sağlanır. Toplantıyı 
açan kişi, Başkanlık Divanı seçimi yapılacağını, bunun için de Genel Kurul Başkanı’nın seçileceğini belirterek aday 
gösterilmesini ister. 
Adaylar arasında yapılan açık oylama ile Genel Kurul Başkanı belirlenir. 
Toplantıyı açan kişi Genel Kurul Başkanı’nı göreve çağırarak yerini ona terk eder. 
Genel Kurul Başkanı, 2 Başkan vekilİ ve yeterli sayıda sekreter için Genel Kurul’dan aday gösterilmesini ister. 
Gösterilen adaylar arasında yapılan açık oylamada seçilenler, Genel Kurul Başkanı tarafından göreve çağrılır. 
 
GENEL KURUL DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde-25: Divan, tüzük hükümlerinin uygulanması ve belirlenen gündemin düzenle yürütülmesini sağlamakla 
görevli ve sorumludur. Görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Toplantıyı sürekli 
olarak bozanlar hakkında Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine toplantıdan çıkarma kararı verilebilir. Bu üye, 
toplantı süresince salonda bulunamaz ve oy kullanamaz. 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Tüzük değişikleri ile derneğin 
feshi konuları toplantıya katılan üyelerin 4/5’i tarafından ve diğer konularda toplantıda hazır bulunanların en az 
1/10’i tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme alınması zorunludur. 
. 
KAPALI OTURUM 
Madde-26: Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ya da toplantıya katılan üyelerin 1/5’i 
yazılı bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir. Bu öneri, görüşülmeksizin onaylanır. Kabulü halinde, Genel Kurul’a 
katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır. 
 
KOMİSYONLAR KURULMASI 
Madde-27: Genel Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli konularda yardımcı komisyonlar kurulabilir. 
 
GÖRÜŞMELERİN YİNELENMESİ 
Madde-28: Bir konu görüşülüp karara bağlandıktan sonra, tekrar gündeme getirilerek görüşülemez. 
 
 



 

YAZILI YAPILMASI GEREKEN ÖNERİLER 
Madde-29: Genel Kurul’ca yazılı olarak verilmeyen, “Kapalı Oturum Görüşme Yeterliliği”, “Bütçe” ve “Tüzük 
Değişiklikleri” ile ilgili öneriler üzerinde işlem yapılmaz. 
 
TOPLANTININ ERTELENMESİ 
Madde-30: Genel Kurul toplantısı başladıktan sonra herhangi bir sebeple ve Genel Kurul kararı ile gün ve yer 
tespiti kararlaştırılarak toplantının ertelenmesi durumunda, ertelenen toplantının devamı niteliğindeki sonraki 
toplantının, duyurusu elektronik posta ile yapılır. 
 
SEÇİMLER VE SEÇİM SANDIKLARI 
Madde-31:. Organların seçimi Denetleme Kurulu hariç “Blok Liste” esasına göre yapılır. 
Denetleme Kurulu çarşaf liste ile seçilir. 
Yönetim Kurulu Başkan adayı listede belirlenerek seçime girilir. Hazırlanmış blok liste ya da listeler, Genel Kurul 
Divanı oluştuktan sonra gündemin seçim maddesine geçilene kadar Divan Başkanlığı’na sunulur. Blok liste 
oluşmadığı takdirde, Divan Başkanı’nın uyarısıyla bireysel adaylık başvuruları alınır. Daha sonra adayların soy 
isimlerinin baş harfleri dikkate alınarak listeler oluşturulur ve bu listelere göre seçimler yapılır. 
Oy sandığının boş olduğu gösterilir, kilitlenir. 
Üyeler oylarını bu sandıklarda kullanırlar. 
Oy sandığının yanında, oy kullananların giriş kartlarını atacakları 2. bir sandık daha bulunur. 
 
OY VERMEDE SIRA 
Madde-32: Kongreye katılan üyeler, sicil numarasına göre hazırlanmış kongreye katılacaklar listesindeki adları 
hizasını imzalayarak aldıkları giriş kartlarındaki numaralara göre sıra ile oy kullanırlar. 
Sırası gelen üye, giriş kartını oy sandığının yanındaki sandığa, özel zarfına konulmuş oy pusulasını da oy 
sandığına atar, giriş kartını kaybeden üyeye yenisi verilmez. 
 
 
KAPALI OY VERME YERİ 
Madde-33: Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlığı üyelerin oylarını kullanmaları için kapalı oy verme yerlerinin 
hazır olmasını sağlar. 
 
OY PUSULALARI VE GEÇERLİLİK 
Madde-34: Seçimlerde yalnızca Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp Divan’a teslim edilen mühürlü boş oy pusulaları 
ile seçime liste halinde girmek isteyen grupların hazırlayacakları ve seçimden önce Divan Başkanlığı’na teslim 
edilip mühürlenmiş basılı oy pusulaları kullanılır. 
Blok aday listesi olmadığı hallerde boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için her organın asil ve yedek üye 
bölümlerine o organ için seçilecek üye sayısının yarısından 1 fazlasının yazılması zorunludur. 
1 organ için aynı ad 1’den fazla yazılmaz. Yazılır ise “Tek Oy Kabul Edilir”. Her organ için seçilecek sayıdan fazla 
isim yazılır ise, baştan başlamak üzere sayılacak fazla kısım iptal edilir. 
 
SEÇİM USULÜ 
Madde-35: Seçim sonunda oy sandıklarının açılması ve gerekli sayımın yapılması hususunda görev yapmak 
üzere 3 kişilik bir sayım komitesi, Divan oluşturulduktan sonra Genel Kurul’ca adaylar arasından seçilir. Bu 
komite, Divan Başkanlığı gözetiminde döküm ve sayım yaparak sonucu bir tutanak ile Divan Başkanlığı’na verir. 
Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı Divan Başkanlığı’nca Genel Kurul üyeleri huzurunda açılır ve oy 
zarfları sayılır. 
Ayrıca giriş kartlarının atıldığı sandık dahi açılarak buradaki giriş kartları sayılır. Eğer oy zarfları sayısı giriş kartı 
sayısından fazla ise, fazlalık kadar oy zarfı, zarflar açılmadan önce “Gelişi Güzel” alınarak imha edilir. 
Aynı zarfın içerisinden birden fazla liste çıkar, bu listeler aynı adlara ait iseler “Tek Oy Kabul Edilirler”. Ayrı 
adaylara ait iseler, tümü ile iptal olunurlar. 



 

Aynı zarftan bir dolu oy pusulası ile birlikte boş oy pusulası çıkması halinde dolu pusula geçerli sayılır. Boş iptal 
edilir. 
Bir zarfın üzerinde düzeltme, ekleme ve çıkarma yapılmış basılı oy pusulası çıkması halinde bu pusula imha 
olunur. Zarf ve giriş kart sayılarıyla imha işlemleri tutanağa geçirilir. 
 
SEÇİLEBİLME YETER SAYISI 
Madde-36: Seçimi yapılan bütün organlara asil ve yedek üyeler için en fazla geçerli oyu alan adaylar, sırası ile 
seçilirler. Oyların eşit dağılımı halinde Genel Kurul Başkanı tarafından üyelere duyurularak, Genel Kurul önünde, 
ad çekmek sureti ile sıralama belirlenir. 
 
YÖNETİM KURULU 
Madde-37: Genel Kurul’ca Kulüpte en az 3 yıl üyelik yapmış “Seçimli Genel Kurul Toplantısından geriye 4 yıl 
içinde, Disiplin Kurulu’nca verilen cezalardan birisi ile (kınama cezası hariç) cezalandırılmamış ve Sicil Kurulu’nca 
üyeliği askıda olmayan” asil üyeler arasından 2 yıl için seçilen 1 başkan, 8 asil üye , 9 yedek üyeden ibarettir. 
Yönetim 
Kurulu Başkanı, başkanlık görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu kendi içinden bir başkan seçer. 
Seçilen Yönetim Kurulu, seçimi izleyen 3 gün içerisinde toplanarak kendi içinden 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter 
üye, 1 Sayman üye seçer. 
 
YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde-38: Kulübü ve Yönetim Kurulu’nu, Kulüp Başkanı, olmadığı hallerde; Başkan Yardımcısı, o da 
bulunmadığı taktirde Sekreter Üye, sekreter üye de bulunmadığı takdirde en yaşlı üye temsil eder. Yönetim 
Kurulu doğrudan doğruya Genel Kurul’a karşı sorumlu olarak Kulüp Tüzüğü ve Genel Kurul kararları 
doğrultusunda Kulübü yönetir. Genel Kurul’u toplantıya çağırır, gündemi, çalışma raporlarını ve bütçeyi hazırlar. 
Kulübü, mali açıdan üçüncü kişilere karşı temsil eder. 
Ancak Yönetim Kurulu dilerse, bu yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya 2. Başkan ile onların yanında en az 1 
Yönetim Kurulu üyesinin “Müşterek İmzası” ile de kullanabilir. Yönetim Kurulu, Kulüp amaçlarının 
gerçekleştirilmesi için yetkili organların, yan kuruluşların ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarını düzenler. 
Bunlar arasında koordinasyonu sağlar. 
Gelirlerin dernek amaçlarına uygun harcanması ile sorumlu ve yetkilidirler. 
Yönetim Kurulu, Kulüp düzen ve disiplininden sorumludur, üyelerin Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü 
hükümlerine uygun davranmalarını sağlar. Gerekli gördüğü hallerde, kusurlu gördüğü üyeleri Disiplin Kurulu’na 
sevk eder. 
Yönetim Kurulu, gerek duyduğu konular ile ilgili çalışmak üzere komiteler oluşturabilir. 
 
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ŞEKLİ 
Madde-39: 
Yönetim Kurulu en az 15 günde bir defa, Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanır. 
Kulüp Başkanı’nın katılmadığı hallerde Başkan Yardımcısı, onun da katılmadığı hallerde Sekreter Üye, aksi 
takdirde en yaşlı üye toplantıya Başkanlık eder. Toplantılarda, toplantı Başkanı haricinde en az 4 üyenin 
bulunması zorunludur. 
Toplantılarda kararlar çoğunlukla alınır. 
 
YÖNETİM KURULUNUN TUTMASI GEREKEN EVRAK VE DEFTERLER 
Madde-40: 
Dernek ile ilgili tutulması gereken defterler: 
- Üye kayıt defteri, 
- Karar defteri, 
- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defterleri, 
- Evrak kayıt defteri, 
- Demirbaş defteri, 



 

- Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri, 
- Alındı belgesi (Kulüp tarafından bastırılacak) kayıt defteri. Yönetim Kurulu yürürlükteki kanunlara göre 
tutulması gereken diğer defterler Yönetim Kurulu, isterse tüm kayıt ve defterlerin tutulmasında elektronik kayıt 
cihazı kullanabilir. 
Bu defterler ve elektronik kayıt cihazı kağıtlarının, noterden tasdik olunması zorunludur. 
İşletme ile ilgili tutulması gereken defterler: 
- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defterleri, 
- Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri, 
Bu defterler ve elektronik kayıt cihazı kağıtlarının, noterden tasdik olunması zorunludur. 
 
GELİR VE GİDERLERDE USUL 
Madde-41: Gelir ve giderlerin belgelendirme usulü ve tatbikatı Dernekler Kanunu’nun yürürlükteki hükümlerine 
göre yapılır. Günlük işlerin yürütülmesi için Kulüp kasasında bulundurulması gereken para, Yönetim Kurulu’nca 
belirlenir ve takip edilir. 
 
DENETLEME KURULU 
Madde-42: Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca Kulüpte en az 3 yıl asil üyelik yapmış kaydı açık asil üyeler 
arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu seçimi izleyen 3 gün içerisinde toplanarak 
aralarından bir başkan seçerler. Denetleme Kurulu'nun görev süresi 2 yıldır. 
 
DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
Madde-43: 
a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinin, harcamalarının Genel Kurul 
kararlarına, bütçeye ve Dernekler Kanunu hükümlerine ve Kulüp Tüzüğüne uygunluğunu denetler. 
b) Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamalar konusunda Yönetim Kurulu'nu yazı ile uyarır. 
c) 1 yılı geçmeyen aralıklarla Kulüp defter ve kayıtlarını inceleyerek rapor hazırlar, bu raporları Yönetim 
Kurulu’na ve Genel Kurul'a sunar. 
d) Görev ve yetki alanı içerisine giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya 
çağırılmasını Yönetim Kurulu'ndan yazı ile ister. 
e) İstediği zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. 
f) Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi üyelerinden birisine belli konularda inceleme ve 
araştırma görevi verebilir. Bu şekilde hazırlanacak rapor Denetleme Kurulu raporu olarak kabul edilir. 
g) Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır. Karara katılmayan üye katılmama sebeplerini muhalefet şerhi 
olarak yazar ve yazılı şekilde Genel Kurul' da sunmakla yükümlüdür. 
h) Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından 
istenilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi 
zorunludur. 
 
DİSİPLİN KURULU 
Madde-44: Genel Kurul tarafından, Kulüpte en az 5 yıl asil üyelik yapmış, kaydı açık asil üyeler arasından gizli 
oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. 
Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan seçer ve yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirir. Görev 
süresi 2 yıldır. 
 
DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURMA 
Madde-45: Disiplin Kurulu’na başvurmayı gerektiren eylem ve davranışların görülmesi halinde Disiplin Kurulu’na 
başvuru aşağıda belirtilen usulde yapılır. 
- Başvurular, Yönetim Kurulu aracılığı ile yapılır. 
- Yönetim Kurulu kendisine başvurulan hallerde veya kendi gerek gördüğü konularda, doğrudan doğruya, 
şikayeti Disiplin Kurulu’na gönderebileceği gibi bir ön soruşturma da yapabilir. Ön soruşturma yapması halinde, 
kendi görüşünü de eklemek suretiyle olayla ilgili dosyayı hazırlayıp Disiplin Kurulu’na gönderir. 



 

Ancak bu ön soruşturma ve gönderme süresi 2 ayı geçemez. 
TOPLANTI USULÜ: Disiplin Kurulu’na verilen bir üye, savunması alınmadan cezalandırılamaz. 
Disiplin Kurulu, suçlanan üyeye şikâyet nedenlerini tüzüğün 57 nci maddesine göre bildirmek, suretiyle 
tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde savunmasını yazılı olarak yapması, varsa delilerini bildirmesi için süre 
verir. Bu süre içerisinde savunma bildirilmemesi halinde Disiplin Kurulu, dosyadaki delillere ve resen yapacağı 
araştırma neticesine göre karar verir. 
TOPLANTI KARAR SAYISI: Disiplin Kurulu en az 3 kişiyle toplanır. Üyelikten çıkarma kararı toplantıya katılan 
üyelerin oy birliği ile, diğer kararlar ekseriyetle alınır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 
 
CEZALAR 
Madde-46: Disiplin Kurulu’nun, tüzüğün 6. maddesinde belirtilen tüm üyelere ve diğer kişilere verebileceği 
cezalar: 
a) Uyarma, 
b) Kınama, 
c)Kulübe ait tesislere girişin yasaklanması (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl) 
ç)Üyelikten geçici çıkarma (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl) 
d) Üyelikten kesin çıkarma 
Disiplin Kurulunun verdiği kararlar Yönetim Kurlunun onayı ile yürürlüğe girer. Verilen cezalara karşı itiraz mercii 
Antalya Mahkemeleri’dir. 
 
DANIŞMA KURULU 
Madde-47: Danışma Kurulu; Yönetim ve Denetim Kurulları’nda görevli olmayan, ana sicil defterindeki Derneğe 
giriş kayıtlarına göre 15 yılını tamamlamış ve bu süre içinde mali yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getirmiş 
olan, Sicil Kurulu’nca saptanmış, 60 yaşını doldurmuş üyeler ile geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından 
oluşur. Her seçimli Genel Kurul’dan sonraki 60 gün içerisinde Danışma Kurulu toplanarak 2 yıl için kendi 
başkanını seçer. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu veya Danışma Kurulunun 
başkanının çağrısıyla toplanır. 
Yönetim Kurulu veya Danışma Kurulu Başkanı Danışma Kurulu’nu gerek duyduğu zamanlarda toplantıya çağırır 
ve bu toplantıya, katılan en yaşlı üye başkanlık eder. 
 
SİCİL KURULU 
Madde-48: Genel Kurul’ca Kulüp’te en az 3 yıl üyelik yapmış üyeler içerisinden 2 yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek 
üyeden oluşur. Sicil Kurulu, seçimden sonra 3 gün içerisinde toplanarak bir başkan seçer. Sicil Kurulu’nun en az 
15 günde bir defa toplanması zorunludur. Kurula çalışması için gerekli personel ve malzemeyi Yönetim Kurulu 
temin eder. 
 
SİCİL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde-49: 
a) Kulübe, üyelik için başvuranların üyelik şartlarına haiz olup olmadıklarını tüzük ve yasa açısından inceleyerek 
Yönetim Kurulu’na görüş bildirir. 
b) Üyeler ve sporcularla ilgili kayıtları tutar ve tüzük hükümlerine göre seçilme yeterliliği olup olmadığını inceler 
ve gereğini yapar. 
c) Genel Kurul’a katılmaya hak kazanan üyelerin listesini hazırlar. 
d) Aidatlarını ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu’ndan alacağı talimat üzerine tüzük hükümlerini uygular. 
e) Disiplin Kurulu’nca verilen cezaları, üyelerin siciline işler. 
Hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş bulunan, Kulüpten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin 
kayıtlarını kapatır. 
f) Bu tüzükte gösterilen diğer görevleri yapar. 
g) Genel Kurul’a sunulmak üzere rapor hazırlayıp, Yönetim Kurulu’na teslim eder. 
 
 



 

YÜRÜTME BİRİMLERİ 
Madde-50: Yürütme birimleri, Yönetim Kurulu’nun uygulama kararları uyarınca Kulüp hizmet ve faaliyetlerinin 
yürütülmesini sağlamakta görevlidir. 
Yürütme birimleri sorumlusu Kulüp Genel Sekreteridir. Genel Sekreter ve Genel Sekreter’e bağlı yürütme birim 
görevlileri, Yönetim Kurulu tarafından ücretle görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların 
Kulüp üyesi olmaları şart değildir. Genel Sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, 
tecrübe ve uzmanlıkları ile Kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevler için 
ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir. 
 
YÜRÜTME BİRİMLERİ 
(Görevlileri) 
Madde-51: Kulübün yürütme birimlerinde, Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve Kulüp imkanlarının elverdiği 
oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 
- Genel Sekreter 
- Kulüp saymanı 
- Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli 
- Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri 
- Spor direktörü 
- Teknik yönetici ve öğreticiler 
- Kaptanlar 
- İşletme müdürleri 
- Komiteler 
 
TÜZÜĞÜN DEĞİŞMESİ 
Madde-52: Kulüp Tüzüğü, önceden Genel Kurul gündemine alınması şartı ile Genel Kurul’a katılan üyelerin 
4/5’inin kabul oyu ile değiştirilebilir. 
 
KULÜBÜN SONA ERMESİ, FESHİ VE TASFİYESİ 
Madde-53: Kulübün sona ermesi ve feshi halinde, yürürlükteki Medeni Kanunu’nun hükümlerine göre hareket 
edilir. Genel Kurul, Kulübün mal varlığının tasfiyesi konusunda herhangi bir karar almadığı durumlarda mal 
varlıkları Antalya Büyükşehir Belediyesi’ ne devredilir. 
 
SON HÜKÜMLER 
Madde-54: İşbu tüzükte olmayan konular hakkında Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ile bu kanunlarla ilgili 
tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. 
 
KULÜBÜN BORÇLANMA USÜLÜ 
Madde-55 Yönetim Kurulu bütçe kapsamındaki harcamalar için bütçenin 1/4 ’i kadar kambiyo senedi vererek 
veya bankadan kredi kullanarak borçlanabilir. Bunun dışındaki borçlanma miktarı ve yetkisi Genel Kurul’ca 
belirlenir. 
 
İÇ DENETİM 
Madde-56 İç denetim, Denetleme Kurulu tarafından yapılır. 
 
TEBLİGAT 
Madde-57 Kulüp kurulları, birimleri ve Kulüp tüzel kişiliğini temsilen görevli ve yetkililer tarafından üyelere 
çıkarılacak tebligatlarda üye tarafından Kulübe bildirilen adres ve telefon, sms, faks, ileti gibi elektronik adres 
bilgileri geçerli tebliğ adresleridir.  Üye, adres ve elektronik tebliğ adres değişikliklerini Kulübe hemen yazılı 
olarak bildirmekle yükümlüdür. Üye tarafından Kulübe bildirilen adres ya da elektronik tebliğ adreslerine 
çıkarılacak çağrı, ihtar, ihbar ile diğer tüm bildirim ve ihtarlar konusu ne olursa olsun üyeye geçerli şekilde tebliğ 



 

edilmiş sayılır.  Adres bilgilerindeki değişikliklerin üye tarafından hemen ve yazılı olarak Kulübe bildirilmemesi 
nedeniyle, eski adrese çıkarılan tebligat yapılamamış olsa dahi geçerli sayılır.  Tebliğin geçerli kabul edildiği 
durumda Kulüp, üyenin diğer adreslerine yeniden tebligat çıkarmakla yükümlü değildir. Tebligat, Tebligat 
Kanunundaki diğer tebliğ usullerinin yanında elden ya da kurye ile de yapılabilir.  
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