ÇETİNKAYA TÜRK SPOR KULÜBÜ

ANA TÜZÜK

LEFKOŞA
**Bu tüzük, 22 Eylül 1968, 21 Mayıs 1972, 3 Haziran 1992, 4 Ağustos 2015,29 Mart 2016ve
01 Nisan 2017 tarihlerinde toplanan Genel Kurulların kararlarıyla, değiştirilmiş en son
şeklidir.

ANA TÜZÜK
Lefkoşa Türk Spor Kulübü ile Türk Spor Esnaf ve Ocağı Çetinkaya İdare Heyetlerinin 3 Ekim
1949 tarihinde yaptıkları müşterek toplantıda iki kulübün birleştirilmesi hususunda verilmiş
olan karar 11 Ekim 1949 tarihinde yapılan müşterek Genel Kurul toplantısında tasvip edilerek
“Çetinkaya Türk Spor Birliği Ana Nizamnamesi’ne” tabi olmak üzere yeni bir spor kulübü tesis
edilmiştir.
Yukarıda söz edilen Ana Nizamname 22 Eylül 1968 ve 21 Mayıs 1972, 3 Haziran 1992, 4
Ağustos 2015 ve 29 Mart 2016 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında tadil ve
tanzim edilerek aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.
KULÜBÜN ADI, RENKLERİ, MERKEZİ VE GAYELERİ
Madde 1.Kulübün adı “Çetinkaya Türk Spor Kulübü’dür”. Kulübün kayıtlı adresi “Zahra sokak
No: 24, Lefoşa”dır.
Madde 2.Kulübün renkleri Sarı – Kırmızı’dır.

(a) Kulübün amblemi “Bozkurt” olup temsiliyet arması Ek 1’deki gibidir.
(b) Kuruluş tarihi 11 Ekim 1930 olup 11 Ekim kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Madde 3.Kulübün Amaçları:
(a) Kıbrıs Türk sporunu özellikle futbolu kalkındırmak

(b) Bu amaçla Kıbrıs Türkleri ile Türkiye ve uluslararası toplum arasındaki sportif
temasların geliştirilmesine yardım etmek.

(c) Kıbrıs Türk Toplumu’nun hakiki vatanseverlik duygularını geliştirmek, toplum

menfaatini her türlü şahsi menfaatin üstünde tutan dürüstlük ve terbiyenin Kıbrıs
Türk gençliği içinde yerleşmesini temin etmek.

(d) Kıbrıs Türk Toplumu’nun ideallerinin gerçekleştirilmesi uğrunda istenen ve verilen
her türlü görevi yapmak.

(e) Kulüp üyeleri arasında maddi ve manevi dayanışmayı geliştirmek.

KULÜBÜN ÜYELERİ
Madde 4.Kulübün,tabii, asli fahri ve onursal olmak üzere dört türlü üyesi vardır.

(a) Tabii Üyeler: Kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında faal lisanslı sporcu olan
her sporcu kulübün tabii üyesidir.
(b) Asli Üyeler: İşbu ana tüzüğün ilgili hükümlerine göre kulübe asli üye olarak giren
ve düzenli aidat ödeyenlerdir. Bu gibi kimselerin 18 yaşından büyük medeni
haklara sahip ve iyi karaktere sahip KKTC vatandaşı olmaları şarttır.
(c) Fahri Üyeler: Kıbrıs Türk sporuna büyük ve değerli hizmetlerde bulunmuş olanlar,
kulübe maddi ve manevi yardımda bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye
olarak kabul edilebilirler.
(d) Onursal Üyeler: Kulübe çok büyük hizmetlerde (maddi – manevi katkılar yapmış)
bulunmuş kişilerden oluşur. Bu kişiler, asli üyelerin en az 10 tanesi tarafından
Yönetim Kurulu’na teklif edilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile
belirlenir.

Madde 5.Kulübe asli üye olarak kaydedilebilmek için her adayın Müracaat formunu
doldurarak yönetim kuruluna sunması gerekir. Asli üye olabilmek için gereken
şartlara sahip olmayanların bu müracaatları yönetim kurulunca reddedilebilir.

Üyelik talebi reddedilenler yazılı müracaatlarının birinci derecede
HaysiyetDivanı’nda ikinci derecede ise Genel urul’da yeniden incelenmesini
isteyebilirler. Yönetim Kurulu ile Haysiyet Divanı’nın bu husustaki toplantı ve
karar nisabı 2/3 çoğunluktur. Genel Kurul’un toplantı ve karar nisabı ise genel
hükümlere tabidir.

KULÜBÜN FAAL ORGANLARI
Madde 6. Kulübün faal organları şunlardır:
A.
B.
C.
D.

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Deneticiler Kurulu
Haysiyet Divanı

A. GENEL KURUL
Madde 7. Genel Kurul, kulübün aidatlarını son aya kadar ödemiş olan asli üyelerinden
oluşur. Aidatını ödememiş olan üyelerin söz hakkı ve oy hakkı yoktur. Tabii,fahri
ve asli üye olmayan onursal üyeler, Genel Kurul’a iştirak edebilirlerse de oy
hakları yoktur. Genel Kurul, kulübün en yüksek ve en yetkili organıdır. Yönetim ve
Denetçiler Kurulları ile Haysiyet Divanı’nın seçimi yıllık faaliyet raporlarıyla
hesapların kontrolü ve Yönetim Kurulunun ibrası, yıllık çalışma programı ile
bütçenin tasdiki işbu ana tüzüğün tadili ve kulübün feshi gibi hususlar münhasıran
Genel Kurul’un yetkisi dahilindedir.
Madde 8. Genel Kurul her yıl sezon bitimini takip eden 30 gün içerisinde Yönetim
Kurulu’nun daveti ile olağan şeklinde toplanır. Toplantının yer, gün, saati ve
gündemi Yönetim Kurulunca tesbit edilerek asgari bir hafta önce kulüp
merkezinde ve bir gazetede ilan edilir.
Madde 9. Genel Kurulun toplanabilmesi için asli üyelerin en az yarıdan bir fazlasının bir
araya gelmesi şarttır. Bu nisap sağlanamadığı takdirde oturum açılmayarak
toplantı en geç yarım saat sonraya bırakılır. Yarım saat sonra hazır bulunan
üyelerin sayısıne olursa olsun oturum açılır.
Madde 10. Genel Kurul toplantısında asli üyelerin şahsen hazır bulunmaları şarttır. Her
üyenin bir oy vermeye hakkı vardır. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.
Eşit oy paylaşımı halinde,yarım saat ara verilerek tekrar oylama yapılır. Yine
eşitlik olması halindeGenel Kurul Başkanlığının bulunduğu taraf üstün sayılır.
Madde 11. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Toplantı
nisabının mevcut olup olmadığını tesbit etmek üzere yoklama yapılır.
Müzakereleri idare etmek üzere bir başkan ve iki Divan
sekreterindenoluşanDivan Kurulu seçilir.

Genel Kurul Başkanı müzakerelerin düzenini veserbest tartışmayı temin eder.
Tartışma yeterliliği takririnin kabulünden evvel söz istemiş olanların söz hakkı
mahfuzdur.

Madde 12. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde bulunan maddeler müzakere edilir.
Ancak Genel Kurul’a katılamevcut üyelerin enaz beşte biri tarafından
müzakeresi istenen hususların gündeme alınması mecburidir.
GÜNDEM GENELLİKLE AŞAĞIDAKİ KONULARDAN OLUŞUR:

(a) Kulübün yıllık faaliyetraporu,muamele ve hesapları hakkındaki yönetim ve
denetçiler kurulları raporlarının okunması;
(b) Raporların müzakeresi hesapların kontrolüve Yönetim Kurulunun ibrası
(c) Başkanlık seçimi(2 yılda bir yapılır)
(d) Başkanın tesbit edeceği yeni Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin
Genel Kurul tarafından onayı
(e) Denetçiler Kurulunun seçimi(2 yılda bir yapılır)
(f) Üyelerin teklif ve temennilerinin değerlendirilmesi
(g) Yeni faaliyet yılına ait çalışma programı ile bütçenin onayı
(h) Genel Kurul toplantısındaki seçimlerde kazanacak olan yeni Başkan’a görev
teslimi seçildiği gün tutanaklarla birlikte Divan Kurul’u tarafından yapılır.
Madde 13. Genel Kurul müzakere tutanaklarıile kararları,Divan Kurulutarafından
imzalanarak muhafaza edilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu,
Genel Kurul kararıyla kulüp faal organlarına seçilenlerin isim ve adreslerini 15
gün süreylekulüp merkezinde ilan etmeye ve bir hafta içinde
KaymakamlıkDairesi ile diğergerekli yerlere tescil etmek zorundadır.
Madde 14.Genel Kurul, olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı,
(a)Yönetim Kurulunun kararı

(a)Denetçiler Kurulunun toplu bir halde veya denetçilerden bir veya ikisinin yazılı
isteği,

Asli Üyelerin en az 25’inin yazılı talebi ve Yönetim Kurulunun daveti
üzerinekararın alınmasından veya istek ve talebin Yönetim Kuruluna
ulaştırılmasından en geç 1 ay içerisinde yapılır. Olağanüstü toplantı yapılması için
müzakeresi istenen konuların Yönetim Kuruluna bildirilmesi şarttır. Aksi takdirde
toplantı talebi, dikkate alınmaz.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, istekleri de göz önüne alarak
Yönetim Kurulu hazırlar.

Olağanüstü toplantılar olağan toplantıların tabi olduğu genel hükümlere tabidir.

B. YÖNETİM KURULU
Madde 15. Başkan, başkan adayları arasından, Genel Kurul tarafından ve asli üyeler
arasından iki sene için gizli oyla seçilir. Başkan adaylarının, seçimden en azbir yıl
önce asli üye olarak kayıtlarını yaptırmış olmaları ve aidatlarını ödemiş olmaları
gerekmektedir. İstifa eden veya müddeti biten başkan yeniden seçilmehakkına
sahiptir.
(a) Başkan seçilmek isteyen her üyenin müracaat yazısı, diğer bir asli üye tarafından
teyid edilmiş olarak seçimden 48 saat önce Genel Sekreter’e ulaşmış olacaktır.
Genel Sekreter, adayların listesini seçimden 24 saat önce Kulübün ilan tahtasına
asmak suretiyle ilan edecektir.
Madde 16. Seçilmiş bulunan Başkan, her yılki olağan Genel Kurul’daen az 12 en çok 30 kişilik
Asli; 5 kişilik de Yedek Üye olmak üzere Yönetim KurululistesiniGenel Kurul’un
onayına sunar.

Başkan

(a) Başkan tarafından sunulan Yönetim Kurulunun onaylanmaması halinde,
Başkan’a Genel Kurulun uygun göreceği ancak her halukarda 1 saati aşmayan
bir süre içinde ikinci bir Yönetim Kurulu listesisunma fırsatı tanınır. İkinci kez
sunulan listenin de Genel Kurulca onaylanmaması halinde Başkan düşmüş
sayılır. Böyle bir halde Genel Kurul, Başkanlık seçimi için bir hafta sonraya
ertelenir.
(b)Başkan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, görev dağılımıyapar.
(c) Başkanın, Yönetim Kurulu içerisindeki görevleriaşağıdakigibidir:

YönetimKurulu toplantısı ve müzakerelerini ve genelliklekurul çalışmalarını
tertip, tanzim, idare ve koordine eder. Yıllık faaliyet programının ve bu program
çerçevesi içinde veya dışında alınacak Kurul kararlarıyla, Genel Kurul, Denetçiler
Kurulu ve Haysiyet Divanı kararlarının uygulanması ve Kulübün faal organları
arasında ahenk ve işbirliğinin temin ve idamesi Başkanın sorumluluğu altındadır.
Kulübü içerde ve dışarıda temsil yetkisi, münhasıran Başkan veya vekiline aittir.

Başkan Yardımcısı:

Başkana yardım vegörevlendirildiği alanlarda sorumluluk üstlenir, bulunmadığı
yerlerde aynı yetki ile ona vekalet eder.

Genel Sekreter:

Yazı işlerini idare eder, üye kayıt ve karar defterlerini tutar. Genel yazışma
belgeleriniBaşkan veya vekili ile birlikte imza eder. Bütün işlerde diğer
YönetimKurulu üyeleri ile işbirliği yapar. Başkan ve yardımcısının yokluğunda
Başkan’a vekalet eder.

Muhasip – Veznedar:

Kulüpgelirlerinin toplanmasına ve muhafazasına ait işleri yapar; gelir ve giderleri
ve diğer muhasebe işlerine ait defterleri tutar, yıllık bilanço ve hesaplarıtanzim
eder; Kulübün mali imkanlarının geliştirilmesi olanaklarınıaraştırır. Gelir ve
giderlere ait belgeleriBaşkan veya vekili ile birlikte imza eder.

SporSorumlusu:

Kulübün tümspor işlerinin sorumlusu olarak, sporcuların Yönetim Kurulu ile
irtibatını sağlar, sporcular arasında uyumu ve iletişimitemin eder ve onların her
türlü sorunlarıylameşgul olur. Yönetim Kurulunun tayin edeceği spor şubesi
sorumluları, birinci derecede Spor Sorumlusunaikinci derecede ise Yönetim
Kuruluna karşı sorumludurlar.

Sosyal İşler Sorumlusu:

Kulüp içerisinde üyelerin dayanışmasını sağlayacak ve/veya kulübe gelir getirecek
faaliyetleri organize etmekten sorumludur.

Tesisler Sorumlusu:

Kulübe bağlı tüm tesislerin verimli bir şekilde yönetilmesi, bakım ve onarımının
sağlanmasından sorumludur.

Altyapı Sorumlusu

Tüm Spor dallarında A Takımına sporcu yetiştirmek üzere her yaş grubundan
sporcuların yetiştirilmesi için faaliyetlerden sorumludur.

Yukarıda gösterilen görevler bunlarla sınırlı değildir. Başkan, Yönetim Kurulu
üyelerine dilediği ek görev ve sorumlulukları verebilir, ihtiyaç halindekomiteler
kurabilir. Genel Sekreter, Muhasip-Veznedar ve Spor Sorumlusu ilediğer
sorumluların yokluğunda onlara vekalet edecek olanlar Başkan tarafından atanır.
Madde 17. Yönetim Kurulu, Kulübün icra yetkisine sahipen faal organı olup, işbu ana tüzüğü
hakkıyla uygulamak, Kulübün gayelerini gerçekleştirme yolunda azami gayret ve
fedakarlığı göstermek, Kulübün itibar ve haysiyetini maddi ve manevi her türlü
menfaatlerini korumak ve Kulüp işlerinin idaresinde azami tasarruf esaslarına
uymaklamükelleftir. Yönetim Kurulunun sorumluluğu müşterek ve müteselsilen
olup işbu ana tüzük hükümlerine uymamaktandolayı Genel Kurul’a veilgili
mercilere karşı, kurul topluca sorumludur.

Madde 18. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurul içinde uyumumuhafaza etmekle sorumludurlar.
Kurul kararlarına iştirak etmeyen üyeler, Kuruldan istifa etmedikçe çoğunluk
kararlarına uymaya ve kurul içinde herhangi bir anlaşmazlığı ifşa etmemeye
mecburdurlar.
Madde 19. Yönetim Kurulu, her faaliyet yılı sonunda, o yıl içindeki çalışmalarını gösterir bir
faaliyet raporu tanzim etmeye ve bunu o yıla ait hesaplar ve gelecek yıla ait
sunmayataslakbütçe ve çalışma programı ile birlikte Genel Kurulun tetkik ve
tasdikine sunmayamecburdur.
Madde 20. Yönetim Kurulu, en az haftada bir defa, düzenli bir şekilde,Başkan veya vekilinin
daveti ve en az üçte bir üyenin iştiraki ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin
çoğunluğu ile verilir. Oyların beraberliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün
sayılır.
Kulübü maddi ve manevi olarakbağlayacakönemli hususlarda karar nisabı
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Üyelerden herhangi birinin talebi
halinde kararlar gizli oyla verilir.

Madde 21. Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurulun toplantılarında düzenli bir şekildehazır
bulunmaya mecburdurlar. Sağlık, yurtdışında olma vb. bir mazarete
dayanmaksızın birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan veya herhangi bir
sebeple görev yapamayacakbir hale gelen Kurul üyesi çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının çekilmiş olmaları halinde kurul
dağıtılmış kabul edilir. Bu takdirde Genel Kurul en geç bir ay içinde işbu tüzüğün
14. Maddesi hükümlerine göre olağanüstü toplantıya çağrılır ve Başkan yeni
Yönetim Kurulu listesini onayasunar. Yeni Yönetim Kurulu onay alıncaya kadar,
eski Yönetim Kurulu Kulübe sorumluluk getirmeyecek şekilde vazifeye devamla
mükelleftir.

Madde 22.Yönetim Kurulu, görevlerini icra ederken, gerek duyduğutakdirde kurul dışındaki
tabii, Asli Fahri ve Onursalüyelerin yardımlarına müracaat edebilir. Bu suretle
yardımlarına başvurulan üyeler, bütün imkanlarını kullanarak, kurula
destekolmakla mükelleftirler.
Madde 23.Yönetim Kurulu kulübe maddi manevi yardımı olabilecek bir kişiyikulübün Fahri
Başkanı olarak seçebilir, Fahri Başkan, Genel Kurulda söz hakkına sahiptir.
Başkanlık müddeti kendisini seçen Yönetim kurulunun süresikadardır.

C. DENETÇİLER KURULU
Madde 24. Denetçiler Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Asli üyeler arasından ikiyıl için gizli
oyla seçilen üç kişilik bir heyettir. Bu gibi kimselerin seçiminden 1 yıl önce asli
üye olarak kayıtlarını yaptırmış olmaları ve aidatlarını düzenli olarak ödemiş
olmalarıgerekmektedir. Gerektiği zaman görevedavet edilmek üzere iki yedek
denetçi de seçilebilir.
İstifa eden veya müddeti biten Denetçilerin yeniden seçilmeleri uygundur.
Madde 25. Genel Kurul adına vazife gören Denetçiler, tek başına veya kurul halinde Kulübün
muhasebe defterlerini ve makbuz, diğerevrak ve dosyalarını diledikleri zaman
kontroletmek, yapılan masrafların ve diğericraatın Yönetim Kurulu kararlarına ve
Ana Tüzük esaslarına uygun olup olmadığını incelemek yetkisine sahiptirler.
Yönetim Kurulu, her türlü şartlar altında denetçilerin murakabe vazifelerini kolaylaştırmak ve
kulübün her türlü defter, dosya ve kayıtlarını tetkik ve teftişe
hazırbulundurmakla mükelleftir.
Madde 26.Denetçiler, Yönetim Kurulu’nun faaliyetve hesaplarıyla diğericraatının
murakabesinden elde edecekleri neticeleri, derhal Yönetim Kuruluna bildirmeye
ve bu hususta detaylı ve yazılıbir rapor tanzim ederek Genel Kurul’a arzetmeye
mecburdurlar.
Madde 27. Denetçilerden birinin istifası halinde, eğer varsa yedek denetçilerden biri Yönetim
Kurulu tarafından vazifeye davet edilir. Denetçilerin yarıdan fazlasının istifası
halinde ise Genel Kurul, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya davet edilerek
yeni Denetçiler Kurulu seçilir.
Madde 28.Denetçiler Kurulu tarafından yapılan murakabenin tatminkar görülmemesi
halinde, Kulübün faaliyetve hesaplarını tetkik ve teftiş etmek üzere ve Genel
Kurul kararı ile geçici bir Murakabe – Denetleme Heyeti oluşturulabilir.

D. HAYSİYET DİVANI
Madde 29. Haysiyet Divanı, Başkan tarafından ve beş seneden beri kulüp üyesi olan asli
üyeler arasından bir sene için seçilen beş kişilik bir heyettir. Gerektiği zaman
vazifeye davet edilmek üzere iki yedek Divan Üyesi de seçilebilir.
İstifa eden veya müddeti biten Divan Üyelerinin yeniden seçilmeleri uygundur.
Madde 30. Haysiyet Divanı, üç üyenin iştirakı ile toplanır ve işbu Ana Tüzüğün 5 ve 40.
Maddeleri hükümlerine göre Divan’a intikal eden konuları bir hafta içerisinde
inceleyerek bir karara bağlar. Kararlar 2/3 çoğunluklaverilir.
Divan kararlarına karşı, işbu ana tüzük hükümlerine göre Genel Kurul’a itirazda
bulunmak mümkün olmakla beraber, Genel Kurul toplanıncaya kadar Divan
Kararlarına uyulması mecburidir.
Madde 31. Haysiyet Divanı, kulüp içinde çıkacak her türlü ihtilaflı konularda istişari kararlar
alabilir ve gerek Yönetim ve Denetçiler Kurullarına, gerekse Asli üyelere teklif ve
tavsiyelerde bulunabilir. Divanın bu yoldaki karar ve tavsiyelerine uyup
uymamak ilgili kurul ve üyelerin yetkisindedir.
Madde 32. Haysiyet Divanı Üyelerinden birinin istifası halinde eğer varsa yedek üyelerden
biri Başkan tarafından vazifeye davet edilir. Divanın yarısından fazlasının istifası
halinde ise Başkan, yeni bir Haysiyet Divanı seçer ve Genel Kurulun tasvibine
sunar.
MALİ HÜKÜMLER
Madde 33. Kulübün gelir kaynakları:
(a)

Asli Üyelerden alınacak aylık aidat;

(c)

Kulübe yapılacak bağış ve yardımlar;

(b)
(d)

(e)

Kulüp büfesinin ve diğer tesislerinyıllık icar bedeli;
Yönetim Kurulunca tertiplenecek resmi ve özel maç, müsamere, konser, film
gösterisi, çay, balo, gezi, ürün satışıvb. çalışmalardanelde edilecek gelirlerle,
mevzuata aykırı olmayan diğer tertip ve faaliyetlerdir.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Genel Kurul onayı ile süresi 10 yıl ve üzeri olmak
üzere işbirliği ve/veya çözüm ortaklığı ve/veya sponsorluk anlaşması
onaylamaya yetkisi vardır.

Madde 33 (a)

(a) Yönetim Kurulu asli üyelerden alınacak olan aylık aidatları toplamak üzere
bir tahsildar tayin eder. Tahsildara verilecek ücreti ve/veya hale göre
komisyonluğu Yönetim Kurulu belirler.
(b) Tahsildar, toplanan aylık aidat parasını ayın ilk 10 günü içerisinde
Muhasıp-Veznedar’a vermeye mecburdur.
(c) Tahsildarlık müddeti kendisini tayin eden Yönetim Kurulunun müddeti
kadardır.
Madde 34. Asil üyelerden alınacak aylık aidat29 Mart 2016tarihinden itibaren 25TL’dir.
Ancak, Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin 3/2’sinin oyuyla bu miktarı 1
yıl içinde en fazla % 150 nisbetinde artırabilir. Her üyenin takip ve talebe
meydan bırakmaksızın aidatını tahsildara ödemesi gerekmektedir.
Madde 35. Kulüp adınayapılacak aylık aidat da dahilher türlü tahsilat, Kulüp
Mühürünütaşıyan dip koçanlı veya kopyalı makbuz mukabilinde alınır. Bütün
makbuzlar Başkan ve/veya Muhasip-Veznedar ve/veya vekilleri tarafından
imzalanır.
Muhasip-Veznedar veya onun yetkilivekili ile tahsildar ve Başkanın görev
vereceği Kulüp üyelerindenbaşka kimsenin kulüp adına aidat veya herhangi bir
sebepletahsilat yapmaya yetkisi yoktur.
Madde 36.

a) Muhasip – Veznedar 1000TL’denfazla parayı bir haftayı aşkın bir süre için
yanında bulundurmayıp, kulübün banka hesabına yatırmaya mecburdur.
Bankadan Başkan ve Muhasip-Veznedar’ın veya onların selahiyetli
vekillerinin imzası olmadan para çekilemez.
b) Kulüp lehine ciro edilen çek ve/veya poliçelerin banka ve/veya diğer finansal
kuruluşlarda gerektiğinde zamanından önce nakite çevrilmesinde Yönetim
Kurulu yetkilidir.

Madde 37.Yönetim Kurulukararı olmadan 10,000TL’den fazla masraf taahhüdüne
girişilemeyeceği gibi, ödeme de yapılamaz. Daha az masraflar Yönetim Kurulu
kararı olmaksızın Başkan ve Muhasip Veznedar’ın kararı ile yapılabilir.
Madde 38. Yönetim Kurulunca tertibine karar verilen özel maç, müsamere, konser, çay,
balo, gezi vb. gibi Kulübe gelir temin etmek maksadını da güden Kulüp
faaliyetleri, Kurulun oluşturacağıen az beş kişilik bir Sosyal İşler Komitesinin
sorumluluğualtında yürütülür.
Sosyal İşler Komitesi çoğunlukla Yönetim Kurulu üyelerinden teşekkül eder.
Başkan veya Vekili ile Muhasip-Veznedarın komiteye dahil olmaları şarttır. Kurul
dışından da komiteye üye atamasımümkündür.
Sosyal İşler Komitesi, gelir ve giderleri bir bilançoya bağlar ve imzalandıktan
sonra müsbit evrakı ile birlikte Yönetim Kurulunun tetkik ve tasdikine sunar.

Bilançoda gösterilen kar veya zarar, vezne defterine bir kalemde gelir veya gider
olarak işlenir ve müsbit evrak dosyada saklanır.
Madde 39. Kulüp, gayelerinin gerçekleşmesine yarayacak her türlü menkul ve
gayrimenkulleri kiralarveya satınalabilirve bunları dilediği zaman satabilir.
Yönetim Kurulu adına Başkan, kira, satın almave satış muameleleri ile bunlardan
doğacak ihtilafların hallinde gerek şahıslar gerekse idari ve adli makamlar
nezdinde, kulübü tam yetki ile temsil eder.
Başkan Yönetim Kurulu kararı ile kulüp adına her türlütaahhütlere girişmeye,
borç almaya, dava ikamesine, davadan feragate sulh ve ibraya, tapu tescil ve
ipotek muamelelerini ve bunlara müteferri işleri yapmaya yetkilidir.
Menkul malların icar, satın almave satışı ile gayrımenkullerin kiralanması
Yönetim Kurulu kararı, gayrımenkullerin satın alınmasıve satışı ise Genel Kurulun
kararı ile yapılabilir.
Madde 39 (a)
Kulüp büfesive/veya diğer tesisler, ihale usulü ile ve en fazla 5yıl müddetle
Yönetim Kurulu tarafından yazılısözleşme ilekiraya verilir. Büfeyi ve/veya diğer
tesislerikiralayanın görevleri mukavelede açıkça gösterilir. Üyeye en iyi şekilde
hizmet esas olduğundan Yönetim Kurulu, açmış olduğu ihalelerde en yüksek
ücreti teklif edene kiralamakla yükümlü değildir.
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 40.Hiçbir Hukuki sebep veya Yönetim Kurulunca kabule şayan mazaretleri
bulunmadığı halde aylık aidatını mazaret göstermeksizin altı ay süre ile ödemeyen
Asli Üyeler’in üyelikleri kendiliğinden düşmüş sayılır.
İşbu AnaTüzük Hükümlerine ve kulübün amaçlarınaaykırı veya kulübün itibar ve
haysiyetini zedeleyici fiil ve hareketlerde bulunan kulüp içindeki uyumve
düzenibozmaya çalışan, namus ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hüküm giyen
veya diğer herhangi bir şekilde durumu KKTC, Dernekler ve Birlikler Kanununa
aykırı olduğu tezahür eden Tabii, Asli, Fahrive OnursalÜyeler hakkında Yönetim
Kurulunun veya Asli Üyelerin yarısından fazlasının yazılı teklifi ve Haysiyet
Divanının kararı ile aşağıdaki esaslar tatbik edilebilir.
(a) Şahsa yazılı İhtar.
(b) Üç günden üç aya kadar Kulüp Lokaline ve toplantılarına girmeyasağı.
(c) Kulüpten ihraç.
Haklarında bu suretle ceza uygulananlar, işbu Ana Tüzüğün 30. Maddesi
hükümlerine göre Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Genel Kurul kararı, tasdik
veya reddeder.

Madde 41.Kulüp üyeliğinden çıkarılma tarihinden veya çıkarılma kararına karşı Genel Kurula
itiraz edilmişise kararın tasdiki tarihinden itibaren 1 yıl sonra ve muhik sebepler
mevcut olduğu taktirde Genel Kurulun kararı ile yeniden üyeliğe kabul
edilebilirler.
Haklarında iki defa çıkarılma kararı alınanlar hiçbir suretle Kulübe yeniden üye
olamazlar.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 42.Kulübün halen şubesi yoktur. Şube tesis edilecekse şubenin ve/veya şubelerin
açılma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Madde 43.İşbu Ana Tüzük, Yönetim Kurulunun veya en az 25 asli üyenin yazılı teklifi ve Genel
Kurulun 2/3 çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir.
Asli Üyelerin, Ana Tüzüğün tadili ile ilgili tekliflerinin Genel Kurul toplantısından
en az bir ay önce Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilmesi lazımdır.
Madde 44. Fevkalade önemli sebeplerin mevcudiyeti halinde Genel Kurul Kulübü feshe
karar verebilir. Bu hususta toplantı nisabı ise 2/3’dür. Kulüp feshedildiği
takdirde, tasfiyesi Genel Kurulun tayin edeceği beş kişilik bir heyet kanalıile
yapılır ve bakiye alacak ve borçlarıyine Genel Kurulun tayin ve tesbit edeceği aynı
gayeyi güden diğer bir dernek, kulüp, kurum veya birliğe devredilir.
Kulübün kendiliğinden infisahi halinde, mahalli mevzuata göre tasviye edilir ve
mevcudu KKTC Lefkoşa Kaymakamlığınaintikal eder.
Madde 45. İşbu Ana Tüzüğün hüküm ihtiva etmediği hususlarda 23-2016KKTCBirlikler
Yasasıuygulanır.
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