FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI :
M a d d e 1 - Derneğin adı "FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ"dir.Derneğin kısa adı
"FENERBAHÇE GÖNÜLLÜLERİ"dir.
DERNEĞİN MERKEZİ :
M a d d e 2 - Derneğin merkezi İstanbul'dadır.
DERNEĞİN KURULUŞ AMACI :
M a d d e 3 - Tüm Fenerbahçe kulüp üyeleri ve taraftarları arasında sevgi,saygı ve dayanışmayı
esas alan Fenerbahçe Gönüllülerini oluşturmak.Fenerbahçe'nin sembol ve değerlerine sadakatle
bağlı,Fenerbahçe için bir şeyler yapmak isteyen taraftar ve kulüp üyeleri arasında yaratılacak sinerji
ile Fenerbahçe'ye katkılarda bulunmak.Bu işlevler arasında türibünde tüm kulüplere örnek
olabilecek bir taraftar kitlesi oluşturmak,üyeleri veya derneğin diğer faaliyetlerinden elde edilecek maddi ve manevi imkanları Fenerbahçe kulübü için kullanmak,bunun için kulüp yönetimi ile
işbirliği yapmak.Bunlar arasında profesyonel ve amatör şubeler için tesislerin yapımı ve bakımı,
burada görev alan sporcu,antrenör ve diğer görevlileri temin etmek veya bunların çalışmasında yine
kulüp yönetimi ile işbirliği yaparak katkılarda bulunmak.
DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ;
M a d d e 4 - Dernek bu amacını gerçekleştirmek için aşağıda sayılan faaliyetleri yapar.
a - Dernek bu amaç doğrultusunda asla siyasetle uğraşmaz,Atatürk ve devletin ilkeleri
doğrultusunda Fenerbahçe sevenleri,taraftarları ve kulüp üyeleri arasında ortak ilkenin
“Fenerbahçelilik" olduğunu peşinen kabul eden kişiler arasında sinerji yaratır.
b - Derneğin her türlü maddi ve manevi imkanlarını Fenerbahçe'nin amatör veya
profesyonel tüm spor faaliyetleri için kullanır bunun için kulüp yönetimi ile
işbirliği yapar.Gerekirse kulüp yönetimi ile işbirliği yapılarak bir şubenin tamamını
yada belli kısmını finanse ederek kulübe katkıda bulunur,
c - Dernek Fenerbahçe kulüp sporcularına eğitim ve gelişimi ile ilgili olarak burs ve
yardımlar sağlar.Bunun için kulüp yönetimi ile işbirliği yapar.
d - Derneğin tüm üyelerinin yaralanacağı lokal,spor tesisi yapmak amacı ile açık ve
kapalı mekanlar satın alır,tesisler inşa eder veya ettirir,kiralayabilir veya kiraya verebilir.
Buralarda oluşacak tüm tesisleri bizzat kendisi işletebileceği gibi kiraya da verebilir.
Bu faaliyetleri için yasalar çerçevesinde her türlü personel çalıştırabilir.
e - Dernek amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı geziler,yarışmalar,eğitim veya
sosyal amaçlı toplantılar,konferans,panel,yemekli veya yemeksiz toplantılar ve benzeri
sosyal faaliyetleri düzenler.
f- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge,doküman ve yayınları
temin eder,dökümantasyon merkezi oluşturur,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve
bilgilendirme bültenleri çıkarır,bilgisayar ve internet ortamında siteler kurar ve haberleşmeyi sağlar,
g- Dernek,amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar,her türlü teknik araç
ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,
h- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden
ve yurt dışından bağış kabul eder,
ı- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,
i- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın alır,satar,
kiralar,kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis eder,
j- Dernek amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurar

veya kurulu bir federasyona katılır,gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar
k- Uluslar arası faaliyette bulunur,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olur ve
bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
l- Dernek amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı dernek ve vakıfların
kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve
kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
m- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar,
n- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya
vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için
platformlar oluşturur,
o- Fenerbahçe Spor Kulübünün her türlü spor faaliyetleri özellikle futbol şubesinin tüm maç
biletlerini üyeleri için temin eder,dernek üyeleri,kulüp üyeleri ve taraftar arasında
işbirliği sağlar,
DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ :
M a d d e 5 - Derneğin kurucu üyeleri bu derneği kuran aşağıda adı,soyadı,adresleri doğum
yeri,doğum tarihi,meslekleri ve uyrukları yazılı kişilerdir.
Sıra
Doğum yeri
İkametgah
No
Adı Soyadı
ve tarihi
Uyruğu Mesleği
Adresi
01- Metin Doğan

Adapazarı 10.08.1959 T.C.

02- Osman Seza
Trabzon
Kölemenoğlu
03- Rafet Güven
Bursa

23.09.1947 T.C.
20.09.1937 T.C.

04- Mehmet Metin
Reyhanlı
Mursalıoğlu
05- Hakkı Uğur Çağlar Trabzon

10.01.1960

T.C.

03.05.1950

T.C.

06- Yücel Özkan

Susurluk

05.10.1954 T.C.

07- Bülent Aslan

Bafra

04.01.1952

T.C.

08- Alican Gencer

İstanbul

18.07.1969

T.C.

09- Mustafa Uğur
Tanşu
10- Perviz Süheyl

Keşan

16.10.19652 T.C.

İran

11.09.1944

T.C.

11- Halil Haluk Acar

Amasya

08.04.1967

T.C.

12- Hakan Yeşilkaya Konya

03.04.1969

T.C.

13- Seda Pars

İstanbul

08.09.1978

T.C.

14- Ayşen Pars

İstanbul

03.04.1977

T.C.

15- Canan Pars

İstanbul

14.08.1953

T.C.

16- Yaşar Doğan

Sakarya

02.07.1957

T.C.

17- Korhan Sefa

İstanbul

17.12.1976

T.C.

Ticaret İstanbul,Kadıköy,Cafer Ağa Mh.
Moda Bostanı Sk.Güneş Ap.No:22/08
Ticaret İstanbul,Beykoz,Soğuksu Mh.
Acarkent Sitesi 2.ks.84.Sk.No:3D:B285
Serbest İstanbul,Kadıköy,Feneryolu Mh.
Gedikli Sk.Nur Ap.No:21 D: 1
Serbest İstanbul,Kadıköy,Göztepe,
Tütüncü Mehmet Efendi Cd.No:38/11
Mimar İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh.
Hülya Sk.Gül Ap.No:6/4
S.M.M. İstanbul,Kadıköy,Ataşehir,64
Müşavir Ada,Kamelya 2/9Bl.D:1
Mühendis İstanbul,Kadıköy,Feneryolu Mh
Hamdi Bey Sk.Çolakoğlu Ap.No:12/3
Serbest İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh.
Moda Bostanı Sk.Çam Ap.No:30/3
Serbest İstanbul,Kadıköy,Göztepe Mh.
1.Orta Sk.Sinan Ap.No:5/11
Ticaret İstanbul,Kadıköy,Kızıltoprak Mh
Zühtüpaşa Mh.Kolej Yolu No:7/2
Serbest İstanbul,Kadıköy,Feneryolu Mh
Selçuk Sindel Sk.Arzum Ap.No:3/12
Serbest İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh.
Tuğlacı EminBey Sk.Yeşilkayalar Ap.No:10/3
Serbest İstanbul,Kadıköy,Suadiye Mh.
Kuzu Sk.Atakan Ap.No:20/7
Serbest İstanbul,Kadıköy,Suadiye Mh.
Kuzu Sk.Atakan Ap.No:20/7
Emekli
İstanbul,Kadıköy,Suadiye Mh.
Kuzu Sk.Atakan Ap.No:20/7
Ticaret
İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh.
Fırıldak Sk.Barın Ap.No:14-1/3
Mühendis İstanbul,Beykoz,Soğuksu Mh.

Kölemenoğlu
18- Süleyman
Adana
Nayman
19- Harun Özkan
Kaman

02.01.1946
1941

20- Mert Oktar

İstanbul

09.06.1975

21- Tevfik Fikret
Kutan
22- Ömer Faruk
Pekdiler
23- Mustafa Fırat
Aydemir
24- Erdal Genç

İstanbul

30.11.1957

Adana

01.01.1957

İzmir

14.08.1966

Adana

01.01.1951

25- Vedat İnce

Bayat

01.01.1970

26- Sedat İnce

Beyşehir

01.12.1975

27- Mehmet Akın
Elazığ
Aluçluoğlu
28- Mehmet Rıza
Kadıköy
Kefeli
29- Ahmet Rufai
Akçakale
Özyavuz
30- Mehmet Fikret Şile

25.02.1949
14.06.1949
31.12.1958
12.06.1947

Acarkent Sitesi 2ks.84.Sk.No:3D:B285
Ticaret
İstanbul,Beşiktaş,Bebek Mh.
Tanova Sitesi,Sami Yitik Sk.No:2/B D:6
T.C
Doktor
İstanbul,Kadıköy,Caddebostan
B.Akasya Sk.Huzur Ap.No:10/26
T.C. Serbest İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh.
Dr.İhsan Ünlüer Sk.No:16/8
T.C. Nakliyeci İstanbul,Kadıköy,Sahrayı Cedid
Mh.Atatürk Cd.Emin Baykam Ap.No:11/20
T.C. Ticaret
İstanbul,Kadıköy,Göztepe Mh.
Tünek Sk.Sözen Ap.No:23/4
T.C. Ekonomist İstanbul,Bakırköy,Ataköy,7,8,
9,10 ks.Mh.Martı 4 Bl.D.26
T.C. Serbest
İstanbul,Kadıköy,Suadiye Mh.
Suyanı Sk.Palandus Ap.No:8/1
T.C. Eczacı
İstanbul,Adalar,Heybeliada Mh
Ayyıldız Cd.No:25
T.C. Sigortacı İstanbul,Adalar,Heybeliada Mh
Ayyıldız Cd.No:25
T.C. Serbest
İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh
Ressam Şeref Akdik Sk.No:4D:8
T.C. Serbest
İstanbul,Kadıköy,Caferağa Mh
Moda Cd.Kefeli Ap.No:113 D:8
T.C. Serbest
İstanbul,Acıbadem Mh.Günal
Sk.Temuroğlu Ap.No:6D:8
T.C. Satış Md. İstanbul,Kadıköy,Rasimpaşa Mh
Kızım Sk.No:22/
T.C.

ÜYE OLMA :
M a d d e 6 - Derneğe üye olabilmenin özel ve genel şartları aşağıda belirtilmiştir.
a – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,medeni kanunun 11.nci maddesine göre
evlenme ile ergin olanlar,12.nci maddesine göre ergin kılınanlar ve 18 yaşını bitirmiş olmak ve
dernekler yasasında belirtilen tüm özelliklere sahip olmak.
b- Ağır hapis cezasına taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezasına,yüz kızartıcı suçlardan
ya da dernekler kanunun yasakladığı dernek kurmak yönetmek suçlarından kesin şekilde
cezalandırılmamış olmak,
c - Fenerbahçe spor kulübünü sevmek,kulüp üyesi olmak veya taraftarı olmak veya üç yıl içinde
kulüp üyesi olmak için başvurmak.
d - Derneğe yapılacak üyelik başvuruları en az üç üyenin önerisi ile Yönetim kuruluna
sunulur.Yönetim kurulu başvuruları sicil ve balotaj kuruluna sevk eder.Sicil ve balotaj kurulu
başvuru sahibinin Dernekler Kanunu ve Dernek tüzüğünün üyelik şartlarına haiz olup olmadığını
inceledikten sonra başvuruyu Yönetim Kuruluna iletir. Başvuru olumlu ya da olumsuz 30 gün içinde
karara bağlanmak ve ilgili başvuru sahibine yazı ile bildirilmek zorundadır.
e- Üyelik giriş aidatı 150.000.000.-TL'dir.
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA :
M a d d e 7 - Dernek üyelerinin borçlarını ödemiş olmak ve üyelikten ayrılma isteklerini yazılı olarak
yönetim kuruluna bildirmek şartıyla istifa edebilirler.Ayrıca aşağıda yazılı durumlarda (c) bendi
dışında haysiyet kurulu önerisi ve yönetim kurulu kararı ile üyelik kaydı silinebilir.
a - Madde 6 da belirtilen üyelik şartlarının sonradan yitirilmesi durumunda,
b - Derneğin amacına aykırı davranmak,yöneticilerin yetki ve görevlerini yerine getirmesinde
güçlük çıkarmak,çalışma düzeni bozmak,sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak.
Yönetim kurulu üyelikten çıkarılması istenen üyelerin toplantılara katılmasını yasaklayabilir.
Üyelikten çıkarılanlar kendilerine yazılı bildirimi takip eden 15 gün içinde yazılı itiraz hakları

vardır.İtiraz sahibi ilk genel kurul toplantısında dinlenir ve aynı gün karara bağlanır.Üyelikten
çıkarılan söz konusu üyenin dernekteki görev ve üyelik hakları ilk genel kurula kadar askıya alınır.
c - İki takvim yılı üst üste yıllık aidat borçlarını taahütlü mektupla yapılan bildirimden itibaren 1(bir)
ay içerisinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.Ayrıca Fenerbahçe Spor
Kulübü üyeliğine başvuruda bulunmayanlar ile başvurusu süresinde içinde neticelenmeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
ÜYELİK HAK VE GÖREVLERİ :
M a d d e 8 - Üyelerin hak ve görevleri aşağıda tespit edilmiştir.
a - Her üye yıllık 25.000.000.-(yirmibeşmilyon)TL üyelik aidatı öder.
b - Her üye eşit hakka sahip olup genel kurulda 1(bir)oy hakkına sahiptir.Üye oyunu bizzat
kendi kullanır.
c - Derneğe üye olan kişiler üyelik tarihi itibariyle seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
DERNEĞİN ORGANLARI :
M a d d e 9 - Derneğin organları şunlardır.
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu
d- Sicil ve Balotaj Kurulu
e- Haysiyet Kurulu
GENEL KURUL :
M a d d e 10 – Genel kurul toplanma zamanları,çağrı usulleri ve gündem tespiti aşağıda yazılı
şekilde yapılır.
a-Olağan genel kurul 3(üç)yılda bir mart ayında yönetin kurulunun tespit edeceği yer,gün ve
gündem ile yapılır.
b-Yönetim kurulu gerekli görürse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
c- Denetleme kurulu gerekli görürse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
önerdiği gündem ile yönetim kurulu 30 gün içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır.
d- Dernek üyelerinin genel kurula katılma hakkı olan kişi sayısının 1/10’nun yazılı isteği üzerine
yönetim kurulu 30 gün içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırır.
e- Genel kurul toplantıları tespit edilen gündem çerçevesinde yapılır.Katılan genel kurul üyelerinin 1/10’nun yazılı teklifi üzerine genel kurulun oyuna sunulur ve kabul edilirse gündeme ilave
yapılabilir.
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ :
M a d d e 11– Yönetim kurulu,dernek tüzüğünegöre 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 ya da elektronik posta ile
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün ,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.ilk toplantı ile ikinci
toplantı arasındaki süre yedi günden az,otuz günden fazla olamaz.
Toplantı,çoğunluk sağlanmaması sebebi 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.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ :

M a d d e 12- Genel kurul yönetim kurulunun çağırısı üzerine üç yılda bir Mart ayında olağan
olarak dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt
çoğunluğu ile dernek tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim kurulu,denetim kurulu,sicil ve
balotaj kurulu ve haysiyet kurulu üye tam sayısın dan az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı
yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik bilgileri,yönetim kurulu üyeleri veya
görevlendireceği kişiler tarafından kontrol edilir.Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum
tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya genel sekreter tarafından açılır.
Toplantı yeter sayı sağlanamadığı taktirde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için
yapılacak oylamada oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazurun
listesindeki isimlerinin karşılığını imzalamaları zorunludur.
Toplantı yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurul gündemdeki
konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır.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 divan kurulu tarafından birlikte imzalanır.Genel kurul
toplantısı ses ve görüntülü kayda alınarak genel kurul toplantı tutanağı bu kayıtlara dayanarak da
hazırlanabilir.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 etmekle sorumludur.
GENEL KURULUN ŞEKLİ :
M a d d e 13 - Genel kurul dernek üyelerinden oluşur.Genel kurul toplantılarına;
a - Aidatını ödememiş olanlar,
b - Herhangi bir nedenle derneğe borçlu olanlar,
c - Hakkında tedbir kararı alınmış veya hak mahrumiyeti cezası almış olanlardan süresini
tamamlamamış olanlar katılamazlar.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI :
M a d d e 14 -Genel kurul üyelerinin 1/5'nin,yönetim kurulunun 2/3'nün veya denetleme kurulunu
oy birliği ile alacağı karar ile genel kurul olağanüstü genel kurul toplantıya çağırabilir.Olağanüstü
toplantıda toplantıya sebep olan gündem maddelerinden başka bir konu görüşülemez.
GENEL KURULUN GÖREVLERİ :
M a d d e 15 - Genel kurul derneğin en yüksek organıdır.Aşağıda yazılı konuları görüşüp karara
bağlar.
a - Dernek tüzük hükümleri doğrultusunda yönetim kurulu başkanı,yönetim kurulu ve dernek
organlarını oluşturacak üyeleri seçmek.
b - Derneğin hesap vaziyetini yıllık yönetim kurulu ve denetleme kurulunun raporlarını inceleyerek
karar vermek.Oluşturulacak yıllık geçici bütçeyi incelemek gerekli düzenlemeleri yaparak karara
bağlamak.
c - Dernek tüzük hükümlerinin yerine getirilmesini kontrol etmek,yönetim ve denetim kurulu
üyelerini ibra eder.
d - Dernek tüzüğünün değiştirilmesine,derneğin fesih ve tasfiyesine karar verir.
e - Dernek için taşınmaz malların satın alınması,satılması,kiralanması,kiraya vermesi konusunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi.
f - Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,uluslararası faaliyette bulunması,yurt dışındaki
dernek veya kuruluşlara üye olunması veya ayrılmasına karar vermek.
g - Her genel kurul ve olağanüstü genel kurul öncesi 5 kişilik divan kurulunu seçer.Divan kurulu
kendi içinde oy çokluğu ile divan başkanı,2 yardımcısı ve 2 yazman üye seçer.Olağan ve olağanüstü

genel kurul toplantılarını seçilen divan kurulu yönetir.
h - Genel kurula getirilen tüm üyelerin üyeliğe kabul,çıkarılma,hak mahrumiyeti gibi konularda
inceleme yaparak karara bağlamak
OY KULLANMA VE KARAR ALMA :
M a d d e 16 - Genel kurul toplantısını divan başkanı açar.Genel kurul toplantılarında esas olan gizli
oy açık tasniftir.Divan kurulunun alacağı karar ile ve genel kurulun kabulu ile açık oylama
yapılabilir.Açık oylamada divan kurulunun belirleyeceği yöntem uygulanır.Kararlar salt çoğunluk ile
alınır.Şu kadar ki
a - Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif şeklinde yapılır.
b - Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliler için 2/3 çoğunluk aranır.
YÖNETİM KURULU SEÇİLMESİ :
M a d d e 17- Yönetim kurulunun teşkili ve süresi aşağıda yazıldığı şekildedir.
a- Yönetim kurulu 1 başkan 14 asil ve 8 yedek üyeden oluşur.Başkan ve yönetim kurulu üyeleri
ayrı ayrı seçilirler
b- Başkan ve yönetim kurulunun görev süresi 3(üç)yıldır.Görev süresi biten başkan ve yönetim
yeniden seçilebilir. Yapılan Genel kurul toplantısında ibra edilmeyen yöneticiler aklana kadar
seçilemezler.
c - Yönetim kurulu ilk toplantısı başkan tarafından açılır.5 başkan yardımcısı,1 genel sekreter ve
1muhasip üye seçilir.Yönetim kurulu gerekli görürse diğer belirlediği görevler için yönetim kurulu
üyelerini görevlendirir.
d - Yönetim kurulu üyeleri dernekteki görevlerinden dolayı ücret alamazlar.
e - Yönetim kurulu toplantılarında kararlar salt çoğunluk ile verilir.Toplantı tutanakları karar
defterine yazıldıktan sonra toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Verilen kararlara
muhalif üyeler isterlerse muhalefet şerhini gerekçeli olarak bir gün içinde tutanağa yazar
ve imza ederler.Yönetim kurulunda oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift sayılır.
f - Yönetim kurulu toplantılarına 3(üç)kere üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa
etmiş sayılır ve işleme konulur.
g - Yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir nedenle eksilme olduğu taktirde yedek üyeler sıra ile
atanır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
M a d d e 18 - Yönetim kurulu aşağıda yazılı görevleri yaparlar.
a - Yönetim kurulu derneğe ait tüm malları ve gelirleri ile giderleri ve her türlü işlemleri yürütür.
Derneğin işlerini yürütülmesi için bir veya birden fazla kişiye görev ve yetki vermek.
c - Dernek hizmet ve görevlerini yerine getirebilmek amacı ile personel almak ve çıkarmak,
bunların ücret ve sair özlük haklarını düzenlemek,ekipman ve sair tüm araç,gereç ve eşyaları
almak.
d - Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve gelecek dönem bütçe tasarısını
hazırlayıp genel kurula sunarak onayını almak.
e - Gerektiğinde kurul,komite ve komisyonlar oluşturmak,bunların ve genel kurulun görevlendirdiği
tüm organların çalışabilmesi için gerekli yer ve sair ihtiyaç malzemelerini sağlamak.
f - Yıllık çalışma raporlarını hazırlamak,program düzenleyip uygulamak,genel kurulu olağan ve
olağanüstü toplantıya çağırmak gündemi tespit etmek ve açmak.
g - Derneğe yeni üye giriş ve üyelikten çıkış işlemlerini takip eder ve sonuçlandırır.
DENETLEME KURULU TANIMI SEÇİLMESİ:
M a d d e 19- Derneğin tüm çalışmaları genel kurul tarafından üyeler arasından 3 yıl görev
yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan denetim kurulu tarafından denetlenir.
DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ :

M a d d e 20 - Denetleme kurulunun görevleri şunlardır.
a - Denetçiler istedikleri taktirde derneğin her türlü organlarının toplantılarına katılır,ancak oy
hakları yoktur.
b - Denetçiler normal denetleme faaliyetleri dışında 6 aylık ve yıllık olmak üzere derneğin tüm
işlemleri,organları,mali durumu vs.hakkında bilanço ve gelir-gider tabloları çıkarıldıktan sonra rapor
düzenlemekle yükümlüdür.
c - Denetçiler yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu yönetim kurulu raporu
ile birlikte genel kurul toplantısı öncesi üyelere verir.
d - Denetleme kurulu gerekli gördüğü hallerde dernek organlarını uyarır.Uyardığı organ hakkında
detaylı raporu yönetim kuruluna vermekle sorumludur.
e - Bütçe uygulamasını kontrol eder.
f - Denetlemelerinde suistimal niteliğinde bir olay tespit ettiklerinde yönetim kurulundan olağanüstü
genel kurul toplantısı istemek ve durumu genel kurula bildirmek zorundadır.
g - Denetleme kurulu üyeleri dernekteki görevleri nedeni ile hiçbir şekilde ücret almazlar.
h - Denetleme kurulu üye sayısında herhangi bir nedenden dolayı eksilme olduğunda yedek
üyelerden sırası ile atama yapılır.
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ :
M a d d e 21 – Tüzüğün “Derneğin amacı” bölümünde belirlenen hususların gerçekleştirilmesine
ilişkin olarak belirlenmiş organların,yan kuruluşların,görevlilerin,yetki ve sorumluluklarının
düzenlenmesi,eş yürütümü,bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi
ve dayanışmanın güçlendirilmesi,üye ilişkilerinin disipline edilmesi,belirlenen çalışma planının ve
bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi,ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması gibi konulardan,
uzman elemanların raporlarına dayanılarak genel kuruldan geçirmek şartı ile yönetmelikler ve
yönergeler çıkarılıp yayınlanmak biçiminde sağlanır.
SİCİL VE BALOTAJ KURULU TANIMI SEÇİLMESİ VE GÖREVLERİ :
M a d d e 22 - Sicil ve balotaj kurulu 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur ve üç yıl için seçilirler.Sicil ve
balotaj kurulu sicil kütüklerini tutar,üyelerin listesini düzenler,haklarını belirtir.Tüzüğe göre genel
kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve genel kurul toplantısına en az 3 hafta kala
yönetim kurulu başkanlığına genel kurul giriş kartları ile birlikte verir. Her yıl ocak ayı sonuna kadar
derneğin bir önceki yıl sonu itibari ile üye isim ve sayılarını yönetim kuruluna bildirir.Üyelerin sicilini
tutar.Üyelik başvurularını tüzük hükümlerine göre değerlendir ve gizli oylama ile yönetim kuruluna
tavsiye eder.Yönetim kurulu kararına göre üyeliğe giriş işlemi tamamlanır veya iade edilir.
HAYSİYET DİVANI TANIMI SEÇİLMESİ VE GÖREVLERİ :
M a d d e 23 - Haysiyet divanı 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve üç yıl için seçilir.Toplantı şekli ve
karar sayısı şöyledir; Haysiyet divanı üyeleri “arasından 1 başkan 1 yazman ve 1 raportör seçer.5
üye ile toplanır,oy çokluğu ile karar verir.Toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise yedek üyelerden
tamamlanır.Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur. Görevleri ve çalışma şekli : Yönetim kurulu
talebi veya yönetim kurulu eliyle ulaştırılan ya da üyeler tarafından doğrudan doğruya ulaştırılan
kendisine yapılan yazılı başvuru üzerine soruşturmaya başlar.Müracaatın doğrudan haysiyet
divanına yapılması halinde yönetim kuruluna yazı ile duyurulur.Yönetim kurulu isterse 10(on) gün
içinde görüşünü haysiyet divanına bildirir.İlgilileri ve şahitleri dinler,gerekli gördüğü belgeleri
taraflardan veya derneğin organlarından talep eder,inceler ve tarafların savunmasını alarak karara
varır. Haysiyet divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz katılmayan,bildiğini söylemeyen veya
gerçek dışı beyanda bulunan veya istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında haysiyet divanınca
resmen soruşturma açılarak disiplin cezası önerilir ve yönetim kurulu kararı ile uygulanır. Geçerli
mazeretleri sebebiyle haysiyet divanına gelemeyenlerin ifadesi divanca görev verilecek bir haysiyet
divanı üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesini
ister.Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunmasını
göndermeyen hakkında savunma alınmadan karar verilir.Savunma alındıktan veya yukarıda

sebepler gereğince savunma alınmamış ise,tahkikatın sonuçlanmasından en geç 15(on beş)gün
içinde karar verilir.Haysiyet divanının verdiği karar yönetim kurulunun onayı ile kararın bir sureti
ilgiliye tebliğ edilir,bir nüshası derneğin ilan tahtasında 15(on beş) gün süre ile ilan edilir,bir
nüshası sicil kuruluna gönderilir.
ONUR KURULU :
M a d d e 24 - Fenerbahçe spor kulübünde yönetim kurulu üyeliği yapmış,görev aldıkları spor
branşında kaptanlık yapmış Fenerbahçeliler madde 6/c bendine uygun olarak Onur Kurulu üyesi
olmaya hak kazanır.Onur kurulu istişari bir kuruluş olup,derneğin çalışmalarına yön verecek
öneriler hazırlar,görüş ve tavsiyelerde bulunur. Onur kurulu üyeleri dernekteki faaliyetleri nedeni ile
hiçbir ücret almazlar,giriş ve üyelik aidatı ödemezler
BAŞKA ORGANLAR :
M a d d e 25 - Dernekte başka organlarda kurulabilir.Ancak bu organlara Yönetim kurulu ve
denetleme kurulunun görev ve yetkileri devredilemez.
DERNEĞİN GELİRLERİ :
M a d d e 26 - Derneğin gelir kaynakları başlıca şunlardır.
a - Kurucu üyelerden alınan giriş aidatları
b - Dernek üyelerinde alınan giriş aidatları
c - Yıllık aidatlar
d - Bağışlar ve yardımlar
e - Dernekçe düzenlenecek her türlü sosyal etkinlikler,balo,eğlence,gezi,maç bileti satışları,sosyal
tesislerin işletilmesi ile elde edilecek gelirler,düzenlenecek piyango gelirleri ile dernek tarafından
satışı yapılacak her türlü ürünlerin gelirlerinden oluşur.
YARDIM KABUL EDİLMEYECEK KURUM VE KURULUŞLAR :
M a d d e 27 - Siyasi partilerden sendikalardan,mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul
edilemez. Ayrıca şarta bağlı yardım kabul edilemez.Bu gibi beyanlar derneği bağlamaz.
DEFTER VE KAYITLAR :
M a d d e 28 - Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
a - Üye kayıt defteri :Derneğe girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri yazılır.
b - Yönetim Kurul Karar Defteri :Yönetim kurulu kararları tarih ve silsile takip eden numara ile
yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c - Kurullar Karar Defteri :Kurullar kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazarlar ve ilgili
kurul üyelerince imzalanır.
d - Gelen ve Giden evrak Defteri :Gelen ve giden evraklar tarih ve sırası ile bu deftere yazılır.
e - Gelir ve Gider Defteri :Dernek adına yapılan tüm tahsilatlar makbuz ile yapılır,harcamalarda
yasalara uygun belgeler ile yapılır.Bu belgeler ile tüm gelir ve giderler bu deftere yazılır.
f – Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
g – Demirbaş defteri
h – Alındı belgesi kayıt defteri
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ :
M a d d e 29 - Dernek Genel kurul kararı veya kanun hükmü gereği ile dernek her zaman
feshedilebilir. Genel kurul üyelerinin en az 2 / 3 'nün hazır bulunduğu ilk gündemli toplantıda
çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 11.nci maddesine göre ikinci toplantıya
çağrılır.İkinci toplantıya katılan üyelerin sayısına bakılmaksızın fesih konusu görüşülebilir.Ancak
feshe ilişkin kararın toplantıya katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile verilmesi gerekir.Derneğin
feshi kararı halinde yönetim kurulu fesih kararını yazı ile 5 gün içinde mahalin en büyük mülkü
amirine yazı ile bildirir.Fesih kararı ile derneğin mal varlığı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bırakılır.

KANUNİ HÜKÜMLER
M a d d e 30 - İş bu dernek tüzüğünde belirtilmeyen hususlar hakkında Dernekler Kanunu,Medeni
Kanun ve sair yasal hükümler uygulanır.
Kemal Açıkgöz
Metin Doğan
Osman Seza Kölemenoğlu
Rafet Güven
Mehmet Metin Mursalıoğlu
Mustafa Uğur Tanşu
Ayşen Pars
Harun Özkan

Hakkı Uğur Çağlar

Perviz Süheyl

Canan Pars

Mehmet Rıza Kefeli

Halil Haluk Acar

Korhan Safa Kölemenoğlu

Mert Oktar

Mustafa Fırat Aydemir

Yücel Özkan

Tevfik Fikret Kutan
Vedat İnce

HakanYeşilkaya

Yaşar Doğan
Erdal Genç

Sedat İnce

Ahmet Rufai Özyavuz

Bülent Aslan

Alican Gencer
Seda Pars

Süleyman Nayman
Ömer Faruk Pekdiler

Mehmet Akın Aluçluoğlu

Mehmet Fikret Erdönmez

GEÇİCİ MADDE 1Halen görevde olan başkan,yönetim kurulu,denetim kurulu,sicil ve balotaj kurulu,haysiyet divanı
görev sürelerini tamamlar ve yeniden yapılacak seçimde görev süreleri üç yıl olarak seçilirler.
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