ANKARA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1- Derneğin adı “ANKARA VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLER DERNEĞİ” olup, merkezi
ANKARA’ dadır.
DERNEĞİN AMACI
MADDE 2- Derneğin amacı voleybol hakemleri ve gözlemcileri arasında birlik ve beraberliği temin edecek bir çatı
altında örgütlenmek suretiyle dayanıĢma ve yardımlaĢmayı sağlamaktır. Dernek bu cümleden olmak üzere; aĢağıdaki faaliyetlerde
bulunur:
a) Voleybol hakemliği ve gözlemciliği ile uğraĢan kimseler arasında, mesleki organizasyonu temin ederek, çalıĢma
alanlarındaki çözüm yolları bulmaya çalıĢmak,
b) Mesleki çalıĢmaları düzenli ve iyi bir Ģekilde yapmayı temin için, ilgili merciiler ile diğer sportif konularda gerekli
iĢbirliği ve giriĢimlerde bulunmak suretiyle hakem ve gözlemcilerin hak ve menfaatlerinin korunması istikametinde gerekli
tedbirleri almak,
c) Dernek bünyesinde oluĢturacağı komiteler aracılığı ile gerektiğinde, Federasyon ve Konfederasyon ile hakem ve
gözlemcilerin sosyal konumlarının iyileĢtirilmesine çalıĢmak ve yardımcı olmak,
d) Mesleğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan araç, gereç temininde gerekli giriĢimlerde bulunmak ve tüm hizmetlerinin
gerektirdiği önlemleri almak,
e) Üyelerin mesleki bilgilerini geliĢtirmek için eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
f) Voleybol faaliyetleri ile ilgili yayınlarda bulunmak,
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN USUL VE ŞARTLARI
MADDE 4- a) Üye Olma Hakkı: Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaĢını bitirmiĢ bulunan il, ulusal ve
uluslararası hakem, gözlemci, il voleybol temsilcisi, tertip ve hakem komitesi üyesi ile daha önce, hakemlik, Federasyon
BaĢkanlığı, Genel Sekreterlik ve kurul üyeliği yapmıĢ olan herkes, derneğe üye olabilir. Üyelik müracaatları, Yönetim Kurulunca
5253 sayılı Kanun hükümlerine göre incelenerek, en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç müracaatçıya yazı ile duyurulur.
Derneğe ve Voleybol sporuna maddi ve manevi yardımı görülen, hariçten saygın kiĢiler, Yönetim Kurulu kararı ile Fahri
üyeliğe kabul edilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantısına katılabilir, fakat oy kullanamazlar ve yetkili kurullara seçilemezler.
Bu üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.
b) Üyelikten Çıkma: Üyeler yazılı olarak müracaatta bulunmak Ģartıyla her zaman üyelikten çıkabilirler. Ayrılan üye
birikmiĢ borçlarını ödemek zorundadır.
c) Üyelikten Çıkarılma: AĢağıda belirtilen Ģartlardan birinin tespiti halinde, Disiplin Kurulunun önerisi ve Yönetim
Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.
1. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak veya kararları engellemeye çalıĢmak, üyelerin onurunu kırıcı
sözler sarf etmek ile fiil ve davranıĢlarda bulunmak,
2) Dernekle ilgili yasalara, amaçlar ve tüzüğe aykırı davranıĢlarda bulunmak,
3) Altı aylık aidat borcunu yapılan Tebligata rağmen ödememek,
4) 5253 sayılı yasada belirtilen dernek kurma ve derneğe üye olma haklarından yoksun duruma düĢmek,
Üyelikten çıkarılan üye kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Bu
takdirde üyelikten çıkarılma kararı ilk genel kurul toplantısında görüĢülerek sonuca bağlanır.
d) Üyelerin Hakları: Hiç kimse derneğe üye olmaya, dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözetilemez, ayrıcalık tanınamaz. Her üye eĢit haklara
sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve bizzat kendisi kullanmak zorundadır.
e) Üyelerin Yükümlülükleri: Üyeler aĢağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
1) Üye aidatını ödemek,
2) Derneğin amaçlarına aykırı davranıĢlarda bulunmamak,
3) Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak, verilen yetkileri dernek yararı dıĢında kullanmamak,
4) Organlarda görev almamıĢ olsa bile, dernek yetkililerince verilecek görevleri aksatmadan ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 5- Dernek, Ģu organlardan oluĢur:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
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GENEL KURUL VE TOPLANMA ZAMANI
MADDE 6- Genel Kurul derneğin en yetkili ve en yüksek karar organı olup, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin
katılımı ile oluĢur ve üç yılda bir EKĠM ayı içerisinde toplanır.
Genel Kurul ayrıca Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin 1/5 inin yazılı isteği üzerine
olağanüstü olarak toplanabilir.
GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI
MADDE 7- Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula 15
gün kala Derneğe üye aidat borcunu ödememiĢ olan üyeler Genel Kurul’da oy kullanamaz ve Dernek Yönetim Organlarında görev
alamaz. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri, gündemi, faaliyet raporu, bilanço ve
tahmini bütçe mahalli bir gazeteden, Derneğin veya Derneğin bağlı olduğu Federasyonun internet (web sayfasından), yazılı, e-mail
veya gazete de ilan edilerek, toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamamasıyla toplantı yapılamaz ise, ikinci
toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündemi, toplantı gününden en az on beĢ gün önce Derneğin veya Derneğin
bağlı olduğu Federasyonun internet (web sayfasından), yazılı, e-mail veya gazete de toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste ile
birlikte yayınlanır.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dıĢında baĢka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de
belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye, Derneğin veya Derneğin bağlı olduğu Federasyonun internet (web
sayfasından), yazılı, e-mail veya gazete de ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. Ġkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre,
Derneğin veya Derneğin bağlı olduğu Federasyonun internet (web sayfasından), yazılı, e-mail veya gazete de duyurulur. Genel
Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.
TOPLANTI YERİ
MADDE 8- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden baĢka bir yerde yapılamaz.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 9- Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının
katılmasıyla toplanır.
Toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,
dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 10- Dernek genel kurul toplantıları, Derneğin veya Derneğin bağlı olduğu Federasyonun internet (web
sayfasından), yazılı, e-mail veya gazete de ilan edilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karĢısına imza koyarak toplantı yerine
girerler.
Toplantı yeter tam sayısı sağlanmıĢsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu baĢkanı veya
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
AçılıĢtan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir baĢkan ve iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul baĢkanına
aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve baĢkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim
kuruluna verilir.
Genel kurulda kararlar; Yasa ve Tüzük’ de baĢka bir Ģekilde belirlenmemiĢ ise, oy çokluğu ile alınır. Yönetim, Denetim
ve Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oy açık tasnif usulü ile seçilirler.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE 11- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüĢülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin en az onda biri tarafından görüĢülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 12- AĢağıda yazılı hususlar genel kurulca görüĢülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüĢülüp, aklanması,
c) Dernek tüzüğünün değiĢtirilmesi,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüĢülüp, aynen veya değiĢtirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taĢınmazların alınması veya mevcut taĢınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,
f) Derneğin Federasyon veya Konfederasyona katılması veya ayrılması,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dıĢındaki dernek veya kuruluĢlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h) Derneğin feshedilmesi,
ı) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
j) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararlarının itirazı halinde itirazda bulunan üyelerin
durumlarının genel kurulda görüĢülerek nihai karara bağlanması.
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YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 13- Yönetim Kurulu 9 asil, 9 yedek olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde boĢalma
olduğu takdirde Yönetim Kurulu yedek üyelerden herhangi birini göreve çağırmaya yetkilidir.
Yönetim Kurulu aĢağıdaki hususları yerine getirir:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliĢkin iĢlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula
sunmak,
c) Türk vatandaĢı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki
amirliğine bildirmek,
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer iĢleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
MADDE 14- Yönetim Kurulu üye sayısı, boĢalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının
yarısından aĢağı düĢerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya
çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baĢvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruĢma
yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kiĢiyi, bir ay içinde genel kurulu yapmak üzere görevlendirir.
YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ VE ÜYELERİN GÖREVLERİ
MADDE 15- Yönetim kurulu seçimden sonra en yaĢlı üyenin baĢkanlığında toplanarak görev bölümü ile bir BaĢkan, bir
BaĢkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Mali Sekreter seçer.
a) BaĢkan: Yönetim kuruluna baĢkanlık eder, derneği adli ve idari merciler nezdinde temsil eder. Derneği tüzük, genel
kurul, yönetim kurulu kararları ve yasalara göre yönetir.
b) BaĢkan Yardımcısı: Genel baĢkanın yardımcısı olup, baĢkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet ederek, tüm yetkileri
kullanır.
c) Genel Sekreter: Derneğin tüm kayıt iĢlemlerini, yazıĢma, dosyalama iĢlemlerini düzenler. Dernekle ilgili tebligatları
alıp, yönetim kuruluna sunar.
d) Mali Sekreter: Derneğin gelirlerini toplar, hesaplarını usulüne uygun olarak tutar. Olağan harcamalar için Yönetim
kurulunca saptanacak miktar dahilinde avans bulundurabilir.
DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 16- Denetleme kurulu 3 asil, 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek
tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre ve altı ay geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
DİSİPLİN KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 17- Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluĢur. Disiplin Kurulu Üyeleri Genel Kurul
sonrası toplanarak aralarından bir üyeyi BaĢkan olarak seçerler. Kurul toplantıları bir karar defterine yazılır ve üyelerce imza
edilir.
Disiplin Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurulunca sevk edilen dernek üyelerinin hangi suç ile suçlandıklarını bildiren bir
yazı ile ilgili üyenin savunmasını yazılı olarak yapmasını kendisine tebliğ eder. Bu yazıyı alan üye 10 (on) gün içerisinde
savunmasını yazılı olarak Disiplin Kuruluna vermek zorundadır. Disiplin Kurulu üyeler hakkında aĢağıdaki cezaları vermeğe
yetkilidir.
a) Uyarı,
b) Ġhtar,
a) Üyelikten çıkarma,
Üyeler; haklarında verilen bu c fıkrasındaki yazılı kararların bozulması için Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz
edebilirler. Böyle bir itiraz halinde Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Genel Kurul kararları Kurul BaĢkanının imzasını
taĢıyan bir yazı ile ilgili üyeye ve Yönetim Kuruluna tebliğ edilir.
ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ YILLIK AİDAT
MADDE : 18- Üyeler yıllık üye aidatı olarak 60,00 TL: öderler.
Bu miktarı arttırmaya Genel Kurul yetkilidir.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 19- Derneğin iç denetimi, denetleme kurulunca yapılır. Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu çalıĢma ve iĢlemleri
ile hesap ve harcamaların amacına uygun Ģekilde yürütülüp, yürütülmediğini, dernek kayıtları, defterleri ve tüm belgeleri
yüzlerinden inceleme suretiyle yapar. Denetleme kurulu bir incelemeleri sırasında göreceği aksaklıklar ve usulsüzlükler hakkında
yönetim kuruluna uyarıda bulunur. Gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri de ister. Denetleme kurulu ayrıca gerekli gördüğü hallerde,
Yönetim kurulundan genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu talebe uyulmaması halinde yerel sulh hukuk hakimliğine
baĢvurarak genel kurulun toplantıya çağrılmasın isteyebilir.
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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 20- Tüzük değiĢikliği hakkındaki öneri veya teklifler genel kurulda görüĢülerek, toplantıda hazır bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu ile karara bağlanır. Tüzükte değiĢtirilen kısımlar, mahalli en büyük mülki amirlikçe incelenerek, yasal
uygunluğunun tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde Derneğin veya Derneğin bağlı olduğu Federasyonun internet (web
sayfasından), yazılı, e-mail veya gazete de yayınlanır.
DERNEĞİN FESHİ
MADDE 21- Derneğin feshi, genel olarak Medeni Kanun ve Dernekler Kanununda belirtilen esaslara tabi olup, dernek
genel kurulunca derneğin feshine her zaman karar verilebilir. ġu kadar ki, derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için,
genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin, en az 2/3 ünün toplantıya katılması Ģarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa,
genel kurul tüzüğünün 6. Maddesine göre yeniden toplantıya çağrılır. Ġkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim
Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile
alınır.
Tasfiye halinde Derneğin tüm mal ve parasal varlıkları bağlı bulunduğu “Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri
Federasyonu’na devredilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 22- Derneğin gelirleri Ģunlardır:
a) Üye aidatları,
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarıĢmaları, konferans, sosyal
tesisler ve lokal gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak olan her türlü bağıĢ ve yardımlar,
e) Derneğe üye olmak üzere müracaat eden kiĢiden bir defaya mahsusu 10,00 TL. Derneğe giriĢ aidatı alınır.
f) Derneğin bağlı olduğu Federasyon tarafından derneğe yapılan yardım, bağıĢ ve diğer yardımlardan ibarettir.
DERNEĞE YAPILACAK YARDIM ŞARTLARI
MADDE 23- Dernek siyasi partilerden, iĢçi ve iĢveren sendikalarından ve mesleki kuruluĢlardan herhangi bir suretle
maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluĢlara yardımda bulunamaz.
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 24- Derneğin tutacağı defter ve kayıtlar Ģunlardır:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan
üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriĢ ve çıkıĢ tarihleri bu deftere iĢlenir.
Üyelerin ödedikleri giriĢ ve yıllık aidat miktarları bu deftere iĢlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve
giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) DemirbaĢ Defteri: Derneğe ait demirbaĢların edinme tarihi ve Ģekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve
kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düĢürülmesi bu deftere iĢlenir.
5) ĠĢletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere iĢlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı
ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere iĢlenir.
Bu maddede yazılı defterler ile Dernek adına kullanılacak, gider belgelerinin tasdikli olması zorunludur.
YÜRÜTME
MADDE 25- Bu tüzük 26 maddeden ibaret olup Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği genel kurulu ve
yönetim kurulunca 5253 sayılı Kanun doğrultusunda yürütülür.
YÜRÜRLÜK
MADDE 26- Bu tüzük Ankara Valiliğinin inceleme ve onayından sonra 15 gün içinde mahalli bir gazetede veya
Derneğin veya Derneğin bağlı olduğu Federasyonun internet (web sayfasından), yazılı, e-mail veya gazete de yayınlanır.

YÖNETİM KURULU ASİL
Mustafa YURTSEVER
Çetin OK
A.Selçuk GÖKÇEN
Cem HAMAVĠOĞLU
Mustafa TÜRK
Bayram MARAZ
Mehmet KUZUDĠġLĠ
Serkan CEVĠZ
Asalet KARAYEL

YÖNETİM KURULU YEDEK
ġenda ÇETĠN
Muhammet DEMĠRCĠ
Didem TÜRKER
Oğuz GÜVEN
Koray YILMAZGĠL
Erhan ALPARSLAN
Ender DEMĠRKAYA
M.Hande YUMġAK
Mahmut ALKANDAĞI
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