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KONYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

     

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 

 

(1)Derneğin adı “Konyaspor Kulübü Derneği”dir. Konyaspor Kulübü Derneği, bu Tüzükte kısaca 

“Kulüp” olarak anılacaktır. 

 

(2)Kulübün merkezi Konya’dadır.  

(3) Şubesi yoktur. 

 

Madde 2: Kulübün Renkleri ve Arması 

 

(1)Kulübün temsil renkleri Yeşil ve Beyazdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere, yedek rengi 

Siyahtır. 

 

(2)Kulübün arması, yuvarlak yeşil çerçeve içinde beyaz zemin 

üzerinde ortalanmış siyah “Çiftbaşlı Anadolu Kartalı” resmi, bu resim 

üzerinde yer alan yeşil “KONYASPOR”  yazısı, resmin altında yer alan 

yeşil “1922” yazısı ve çiftbaşlı kartal resminin alt kısmını çevreleyen 

yeşil başak desenlerinden oluşur. Arma, tam olarak bu maddede 

gösterildiği şekildedir:  

 

(3)Armada yer alan ve tarihte Konya’nın başkentlik ettiği Anadolu Selçuklu Devleti’nde 

“doğunun ve batının hakimi” anlamına gelen Çiftbaşlı Anadolu Kartalı, kulübün futbolda hakim 

olma ülküsünün; yeşil başak desenleri, bereketli Konya ovasındaki tarım faaliyetlerinin ve bu 

ovada yetişen buğdayın sembolüdür. 

 

Madde 3:  Kulübün Kuruluş Tarihi ve Kurucuları 

 

(1)Kulübün kuruluş tarihi 22 Haziran 1922’dir. Konya Spor Kulübü Derneği, Konyaspor ve 

Konya İdmanyurdu’nun 1981 yılında birleşmesi ile oluşmuştur.  

 

(2)22 Haziran 1922 tarihinde kurulan Konya Gençlerbirliği’nin kurucuları; Hüseyin Bey, Salim 

Bey, Nazım Ermeral, Süreyya Ege, Kurşuncu Zade Halit Bey, İdris Münir Bey, Ziya Bey, Nazım 

Bey, Enver Bey, Afif Evren, Futbolcular Tevfik ve Arap Mahmut ile Şevket Bey’dir. 

 

(3)03.07.1923 tarihinde kurulan Konya İdmanyurdu’nun kurucuları; Ziraat Bankası Müdür 

Yardımcısı Celal Bey (Vaner), Lise Beden Eğitimi Öğretmeni Süreyya Bey, Sırrı Silay, Gazeteci 

Ziya Çalık ve Devlet Demir Yolları Personeli Mehmet Emin Bey (Şimendifer)’dir.  
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(4)1981 yılında, Konyaspor ve Konya İdmanyurdu’nun birleşmesiyle oluşturulan Konya Spor 

Kulübü Derneği’nin kurucuları; Eşref Eşrefoğlu, Nuri Küçükköylü, Arif Bilge, Mustafa Ataman, 

Muhittin Güzelkılınç, Mustafa Güzelkılınç ve Nuri Yenal’dır. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ VE FAALİYETLER 

 

Madde 4:  Kulübün Faaliyet Alanı ve Amacı 

 

(1)Konya Spor Kulübü Derneği, sportif alanda faaliyet gösterir. 

 

(2)Konya Spor Kulübü Derneği, ulusal ve uluslararası müsabakalarda diğer Kulüp ve kulüplerle 

rekabet edebilecek, ahlaklı, çağdaş nitelik ve niceliklere sahip sporcular yetiştirmek için Türk 

Sporuna hizmet etmeyi amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek amacına matuf olmak üzere 

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak, çeşitli spor alanlarında amatör ve profesyonel 

branşları kurmak, muhtelif spor gösterileri ve müsabakalar, organizasyonlar tertip etmek, 

tertip edilenlere katılmak, muhtelif spor dallarında amatör ruhlu sporcular yetiştirmek,  

başarılı sporcularun yetişmesi için alt yapıya önem vererek Kulübün sporcularına günün 

koşullarına ve teknolojisine uygun alt yapı tesisleri, ve sosyal amaçlı tesisler inşa etmek, üyeler 

ile taraftar ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı geliştirmek. Gelirlerinin 2/3 ünü bu 

amaçları gerçekleştirmek üzere harcar. 

 

Madde 5: Amacın Gerçekleşmesini Sağlayacak Faaliyetler 

 

Kulüp, amacını gerçekleştirmek için, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda 

belirtilen faaliyetlerde bulunur: 

 

a. Taşınmaz mal satın alarak, kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak, spor tesisleri, sosyal 
tesisler ve gelir elde etmeye yönelik diğer tesisleri kurabilir ve işletebilir. Bu tesisleri 
satabilir, kiraya verebilir. 

b. Amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, ticari işletme, şirket ve vakıf kurabilir veya 
kurulmuş olanlara ortak olabilir. Kurduğu veya ortak olduğu şirketlerin hisselerini halka 
arz yoluyla değerlendirebilir ve bu şirketler aracılığı ile borsaya açılabilir.  

c. Mevzuatlar çerçevesinde yurt içinden veya dışından yardım ve bağış kabul edebilir. 
d. Yurt içinde ve dışında temsilcilikler açabilir. 
e. Yazılı ve görsel iletişim araçları oluşturabilir. Televizyon ve radyo kanalları kurabilir; 

gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarabilir.   
f. Sponsorluk ve reklam anlaşmaları yapabilir.  
g. Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyette bulunabilir. 
h. Kurduğu veya kuracağı vakıflar, işletmeler veya şirketler vasıtasıyla, spor eğitimi ve genel 

eğitimle ilgili her dereceden eğitim kurumlarını açabilir veya faaliyet gösteren eğitim 
kurumlarına ortak olabilir. 

i. Yurtiçi ve dışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılabilir. Çeşitli spor 
dallarında yarışmalar düzenleyebilir. Amatör ve profesyonel spor şubeleri kurabilir. 

j. Üyelerinin yararlanmaları için sosyal ve kültürel tesisler kurabilir. 



3 

k. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli 
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri sosyal etkinlikler düzenleyebilir.  

l. Uluslararası faaliyetlerde bulunabilir, yurt dışındaki Kulüp veya kuruluşlara üye olabilir ve 
bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir. 

m. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. 
n. Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Kulüplerle 

veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek 
için plâtformlar oluşturabilir. 

o. Kulüp, Profesyonel ve amatör spor kulüpleri ile dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım 
yapabilir.  

p. Kulüp, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, sivil 
toplum örgütlerinden, vakıflardan ve meslek odalarından ayni ve nakdi yardım alabilir. 
  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÜYELİK 

 

Madde 6:  Üye 

 

Asil Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki tür üyelik vardır. 

 

Asil Üyeler: Tüzükte öngörülen şartları yerine getirerek Kulüp üyeliği sıfatını kazanan 

kişilerdir. 

 

Onursal Üyeler: Kulübe maddi ve manevi katkı veren, hizmet yapan kişiler arasından Yönetim 

Kurulunun kararı ile onursal üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Onursal üyeler, Genel Kurul 

toplantılarına katılabilir, bu toplantılarda söz alarak konuşma yapabilirler. Onursal üyeler, 

organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp tüzükte gösterilen aidatları ödemekle 

yükümlü değildir. 

 

Madde 7: Üyelik şartları   

 

(1)18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan herkes hukuki bir engel bulunmadıkça 

Kulübe üye olabilir.  

 

(2)Ancak, mevzuatta Kulüplere üye olmaları yasaklanmış kişiler; Türkiye’de yerleşme hakkına 

sahip olmayan yabancılar; aktif spor hayatı devam eden lisanslı sporcular; cezaları tecil edilmiş 

veya affa uğramış olsalar bile taksirli suçlar hariç herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis 

cezası ile mahkum olanlar; Konya Spor Kulübü Derneği’ne asil üye olamazlar. 

 

Madde 8: Üyelik Başvurusu 

 

Tüzükte öngörülen şartları taşıyan kişiler "Üye Başvuru Formu”nu doldurmak ve Kulüp 

Yönetim Kurulu üyesi en az bir kişinin referans olması şartı ile kendisi hakkında bilgi 

alınabilecek kişiler olarak bildirmek koşuluyla, bizzat Kulüp başkanlığına başvururlar. 
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Madde 9: Üyeliğe Kabul 

  

(1)Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok 30 

gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru 

sahibine bildirilir. Başvuruda herhangi bir eksiklik olması halinde, eksiklik 10 günlük süre 

içerisinde tamamlattırılır. Yönetim kurulu, üyelik ile ilgili olarak kesin karar verme yetkisine 

sahiptir. 

 

(2)Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edilen üye adayına bu kararla birlikte giriş ücreti ve o yıla ait 

aidat yükümlülüğünü 10 gün içinde yerine getirmesini bildirir. 

 

(3)Süresi içinde giriş ücreti ve aidat yükümlülüğünü yerine getiren üyenin dosyası, Sicil 

Kurulu’na gönderilir ve kayıt defterine işlenir. Giriş ücreti ve aidat yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen üye adayının üyelik başvurusu hiç yapılmamış sayılır. 

 

(4)Kulübün asil üyeleri, Kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca 

üyeliğe kabul edilen, giriş ücreti ve aidat yükümlülüklerini yerine getirerek üyelikleri kayıt 

defterine işlenmiş kişilerdir. 

 

Madde 10:  Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat 

 

(1)Üyeliğe kabul edilen kişiler, giriş ücreti olarak 1.000.-TL ödemekle yükümlüdür. Giriş ücreti, 

Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi 

itibariyle yürürlüğe girer.  

 

(2)Kulüp üyeleri yıllık aidat olarak 500.-TL ödemekle yükümlüdür. Yıllık aidat, Yönetim 

Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi 

itibariyle yürürlüğe girer.  

 

(3)Belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat, bir önceki döneme ait giriş ücreti ve yıllık aidat 

bedelinden az olamaz.  

 

(4)Yıllık aidat, her yıl en geç Aralık ayının son günü saat 19:00’a kadar Kulüp veznesine veya 

saat 23:59’a kadar Kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenir.  

 

(5)Üyelikte en az 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile 70 yaşını bitirmiş üyeler ve 70 yaşını 

doldurmuş Divan Kurulu Üyeleri yıllık aidat yatırmak zorunda değildir. Bu üyelerin Genel 

Kurullara katılması ve seçilmesi aidat borcundan dolayı engellenemez. Engelli üyelerden giriş 

ücreti alınmaz, yıllık aidatın yarısını öderler. 

 

(6)Aidat borcu olan üye, Genel Kurul tarihinin yapıldığı yıldan önceki yıl / yıllara ait borçlarını 

yatırmadığı takdirde Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılamadığı gibi 

seçme ve seçilme hakkını kaybeder. Aidat borçlarının Genel Kurul tarihinden 72 saat öncesine 
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kadar yatırılmaması halinde Delegenin ismi Genel Kurul Toplantısına esas Hazırun cetveline 

yazılmaz. Sonradan ilave yapılamz.   

 

Madde 11: Üyenin Hak ve Görevleri 

 

(1)Kulüp üyeleri; kanun, tüzük ve yönetmelik esaslarına uygun olarak, Kulüp imkânlarından, 

çalışmalarından ve sosyal tesislerinden yararlanma haklarına sahiptir. 

 

(2)Genel Kurul toplantısına katılma hakkı olan Asil Üyeler tüzükte öngörülen şekil ve koşullar 

içinde Kulüp Organlarında seçme ve seçilme hakkına sahiptir. 

 

(3)Tüzel kişi üyeler haklarını usulüne uygun şekilde yetkili kıldıkları bir temsilci eliyle 

kullanırlar. 

 

(4)Her üye, Kulüp düzenine uymak ve kulübe sadakat göstermek; yükümlülüklerini yerine 

getirmek; yükümlülüklerini yerine getirirken, haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken iyi 

niyet kurallarına uygun hareket etmek; Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının 

aldığı kararlara uymakla yükümlüdür. 

 

(5)Üye kayıt defterinde yazılı bulunan adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini 7 gün 

içerisinde Kulüp başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Adres değişikliğini 

bildirmeyen üyelerin Kulüpte kayıtlı son adresine yapılan her türlü bildirim geçerli ve hukuki 

sonuç doğurucudur. 

 

Madde 12: Üyeliğin Sona Ermesi 

 

(1)Kulüp üyeliği; aşağıda belirtilen hallerde kendiliğinden, çıkma veya çıkarılma (İhraç) ile 

sona erer. 

 

a. Kendiliğinden Sona Erme  

Kanunda veya Tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik 

kendiliğinden sona erer. Bu durum, Sicil Kurulu tarafından Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. 

 

b. Üyelikten Çıkma  

Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek suretiyle üyelikten çıkabilir. Üyelikten 

çıkan kişinin Üye Kayıt Defteri’ndeki kaydı, Sicil Kurulu tarafından silinir. 

 

 

c. Üyelikten Çıkarılma (İhraç) 

Tüzüğün 10. Maddesinde öngörülen yıllık aidat borcunu 2 yıl üst üste ödemeyen üye, 

başkaca bir çağrı ve tebliğe gerek duyulmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten 

çıkarılır.   
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Kulüp üyesi iken, sonradan medeni hakları kullanma ehliyetini kaybettikleri hükümle sabit 

olanlar ile yüz kızartıcı suçtan kesin hüküm giyenler, Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda 

bulunanlar, verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, Kulüp organlarınca verilen kararlara 

uymayanlar, ve üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile 

üyelikten çıkarılır. 

 

Kulübün amacına aykırı davranan, Kulüp içinde veya dışında spor ve ahlak kurallarına 

uymayan davranışlarda bulunan, Kulüp üyeleri arasında samimiyeti bozacak hareketlerde 

bulunanlar, derneği bilerek zarara uğratanlar ve Kulüp aleyhine çalışanlar, Kulüp adını 

kullanarak kendisine her türlü menfaat temin edenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten 

çıkarılır.   

 

(2) Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi ya da mirasçıları, Kulüp mal varlığı 

üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KULÜBÜN ORGANLARI 

 

Madde 13:  Kulübün Organları 

 

Kulübün organları şunlardır: 

 

a. Genel Kurul 

b. Yönetim Kurulu 

c. Denetleme Kurulu 

d. Disiplin Kurulu 

e. Sicil Kurulu 

f. Yüksek Divan Kurulu 

 

a. Genel Kurul 

 

Madde 14: Genel Kurulun Oluşumu 

 

(1)Genel Kurul, Kulübün en yetkili karar organı olup bu tüzükle düzenlenmiş hükümlere göre 

katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. 

 

(2)Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gerçek kişi üyeler, oyunu yalnızca bizzat 

kullanabilir. Tüzel kişi üyeler, usulüne uygun alınmış karar ve ilgili yıla ait yetki belgesi ile 

yetkilendirdiği gerçek kişi aracılığı ile oyunu kullanır. 

 

Madde 15: Genel Kurul Görev ve Yetkileri 

 

Genel Kurul, en yüksek karar alma organı olarak aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara 

bağlar: 
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a. Kulüp Başkanını ve Kulüp Organları asil ve yedek üyelerini seçmek 

b. Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra etmek 

c. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçeyi veya ek bütçeyi görüşmek, aynen 

veya değiştirerek kabul etmek 

d. Yönetim kuruluna sulh ve ibra yetkisi vermek  

e. Üyelerin yıllık aidat miktarını belirlemek 

f. Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş 

bulunanlara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek, 

g. Kulübe taşınır, taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınır, taşınmaz malların satılması, 

taşınır, taşınmaz mallar üzerine ipotek veya ayni hak tesisi hususlarında karar almak veya 

bu yolda yönetim kuruluna yetki vermek 

h. Kulübün yurtiçi veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve 

federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde 

bulunması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek 

i. Yönetim Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları 

müzakere ederek, verilen ihraç kararını kabul veya reddi şeklinde , Kulüp üyeliği hakkında 

son kararı vermek  

j. Kulüp tüzüğünü değiştirmek 

k. Kulübün fesih ve tasfiyesine karar vermek 

l. Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve orta öğretime dayalı 

eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti 

hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

m. Yönetim kurulunun talebi halinde, Kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait 

hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlarda halka arz yolu ile borsada değerlendirme 

kararı almak 

 

Madde 16: Genel Kurul Toplantıları 

 

(1)Genel Kurul toplantıları, Kulüp merkezinin bulunduğu Konya ili Büyükşehir Belediyesi’nin 

sınırları içerisinde, Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerde yapılır.  

 

(2)Olağan Genel Kurul Toplantıları 

 

Kulüp başkanı ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı seçimli Olağan Genel Kurul 

toplantısı, 3 yılda bir Mayıs ayı içinde yapılır.  

 

(3) Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 

 

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde; Kulüp Başkanlığının boşalması üzerine veya Genel Kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan üyelerin 1/5’inin vermiş oldukları yazılı istek üzerine yapılır. 

Yönetim Kurulu bu şekilde bir yazılı istek üzerine, en geç 30 gün içinde Genel Kurulu 
olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu bu görevini yerine getirmezse 



8 

üyelerden birinin gerekçeli müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi genel kurul üyeleri 
arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Olağan genel kurul toplantılarına üç ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa 
olsun yönetim kurulunda boşalma olması durumunda, yönetim kurulu üye sayısı, yedek 
üyelerinde göreve davetine rağmen salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, toplanacak ilk 
olağan genel kurulda kulüp organlarının üyeleri seçilir. İstifa etmemiş üyeler seçime kadar 
görevlerine devam ederler. 
 

Yönetim kurulundaki istifalar sebebi ile üye sayısının ( yedek üyelerin göreve gelmesine 
rağmen ) salt çoğunluğun altına düşmesi ve olağan genel kurul toplantısına üç aydan daha fazla 
bir zamanın olması halinde ise tüzüğün 32. maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından 30 
gün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 
  Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan seçimle Kulüp organlarına seçilen 

üyelerin görev süreleri her halde, bir sonraki seçimli olağan Genel Kurul toplantısına kadardır. 

 

Madde 17: Genel Kurul Çağrı Usulü 

 

(1) Yönetim Kurulu, Kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 

esas almak suretiyle, toplantı tarihinden en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini 

ve gündemi üyelere bildirir. Üyelere bildirim; Kulübün internet sayfasından ilan edilmek, yazılı 

olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da cep telefon numarasına 

mesaj gönderilmek suretiyle – bunlardan en az biri vasıtasıyla- yapılır. 

 

(2)Yapılacak bu bildirimde, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci  

toplantının günü, saati, yeri ve gündemi de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında 

bırakılacak süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz. 

 

(3)Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakıldığı takdirde, durum, geri bırakma nedeni ile 

birlikte yukarıdaki aynı usulle üyelere duyurulur. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin 

dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek 

suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci 

toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler 

ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

 

(4) Genel kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

Madde 18: Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

 

(1)Birinci toplantı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin sayısının salt çoğunluğu ile 

yapılır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 

Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam 

sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz. 

 

(2)Kulübün feshi ve tüzük değişikliği hallerinde üyelerin en az 2/3’ünün katılımıyla Genel Kurul 

toplantısı yapılabilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi 
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durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim 

ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. 

 

(3)Genel Kurulda kararlar, Kulübün feshi ve tüzük değişikliği hallerinde katılanların 2/3 

çoğunluğu ile diğer kararlar ise tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, 

toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

 

Madde 19:  Genel Kurul Toplantısının Açılması ve Divanın Oluşması 

 

(1)Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır.  

 

(2)Toplantı başlangıcındaki düzenleme ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.  

 

(3)Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.  

 

(4)Genel Kurula katılacak üyeler, kimlik kartlarını gösterip, Kulüp tarafından hazırlanan 

listelerdeki isimlerini karşısına imza atarak, Genel Kurula giriş kartlarını alıp toplantı alanına 

girerler.  

 

(5)Genel Kurul toplantısının yapılacağı alanda oy hakkı bulunan üyeler için ayrı, oy hakkı 

bulunmayan üyeler ve misafirler için ayrı olmak üzere iki bölüm oluşturulur.  

 

(6)Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Yönetim 

Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Toplantının açılışını yapan üye, toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığını, toplantıyı 

yönetmek üzere Genel Kurul Divan Heyeti oluşturmanın zorunluluğu ile buna ilişkin varsa 

önergelerin yazılı verilmesini Genel Kurula duyurur. 

 

(7)Yazılı önergeler toplantıyı açan üyeye verilir. Önergeler ayrı ayrı okunur. Ve açık oylama 

yapılır.  

 

(8)Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de durum bir tutanak ile tespit edilir. 

 

(9)Açılıştan sonra, Genel Kurulda toplantıyı idare etmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan 

Başkan Yardımcısı ile üç Katip Üyeye kadar seçilerek Genel Kurul Divan Heyeti oluşturulur. 

Genel Kurul Divan Heyeti üyeleri mümkün olduğu takdirde, öncelikle Yüksek Divan Kurulu 

üyeleri arasından seçilir. Genel Kurul Divan Heyeti, bu Tüzüğün Genel Kurul ile ilgili 

bölümlerinde kısaca “Divan” olarak tanımlanmıştır. 

 

Madde 20: Genel Kurul Divanının Görev ve Yetkileri  

 

(1)Divan Başkanı, toplantıyı ilgili kanun ve Tüzük hükümleri ile toplantı gündemine uygun 

olarak tarafsızca idare eder.  
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(2)Divan Başkanı, toplantının nizamını ve sükûnetini bozanlara ihtar cezası verebilir.  Ayrıca 

Genel Kurul kararı ile salondan çıkarma cezası da verebilir.   

 

(3)Divan Başkanı, toplantının sükûnetle devamına imkân görmezse süre tayin ederek 

toplantıya ara verebilir. Ancak bu ara süresi 1 saati geçemez. Toplantının selametle 

yapılamayacağı anlaşılırsa, toplantının bir başka güne ertelenmesi kararı Genel Kurulca alınır. 

Bu süre 6 ayı geçemez. 

 

(4)Genel Kurul çalışmaları bittiğinde tüm tutanaklar Divan üyeleri tarafından imzalanır. 

 

Madde 21: Genel Kurul Gündemi 

 

(1)Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Kurul toplantılarında 

yalnızca gündemde bulunan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine 

geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından gündeme madde 

ilave edilmesi talebinin gelmesi halinde bu ek maddelerin gündeme alınması zorunludur. 

Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında mutlaka Genel Kurul 

salonunda bulunmaları şarttır. 

 

(2)Seçimli olağan Genel Kurul gündeminde, faaliyet ve denetim raporlarının okunması, 

görüşülmesi ve ibra maddeleri bulunmak zorundadır. 

  

Madde 22: Gizli Toplantı 

 

(1)Gerekli görülen hallerde Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verebilir.  

 

(2)Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yüzde 

beşinin talebi üzerine gizli toplantı teklifi oylamaya sunulur. 

 

(3)Genel Kurul gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar 

salondan çıkartılır. 

 

Madde 23: Kulüp Organlarının Seçimi 

 

(1)Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri ile bu 

kurulların yedek üyeleri seçimli Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılma hakkı olan ve 

toplantıya katılan asil üyelerce seçilir.  

 

(2)Genel Kurul toplantısına katılarak organlara aday olma hakkına sahip üyeler; Yönetim 

Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruluna bir Başkan adayının listesi ile birlikte aday 

olabilir; tek başına bu organlara aday olamaz.  

   

Madde 24: Oy Kullanımı ve Sayımı 
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(1)Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin 

Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. 

Gizli oylar, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan 

sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra Divan Başkanı 

tarafından açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 

 

(2)Açık oylamada, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  

 

(3)Genel Kurul kararları, toplantıya katılan asil üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük 

değişikliği ve Kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan asil üyelerin üçte iki 

çoğunluğuyla alınabilir. 

 

(4)Seçimler, gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tek listenin aday olması durumunda, Genel Kurul 

Divan Başkanının kararı ile seçimin açık oy ile yapılıp yapılamayacağı oylamaya sunulur.  

 

(5)Kulüp Başkanı ve adayları dilerlerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı bir 

gözlemci bulundurabilirler. 

 

(6)Seçime katılan üyeler aday listelerinden birini zarfa koyar. Genel Kurul divanının 

belirleyeceği yeterli sayıdaki sandıktan ve görevlendireceği sandık kurullarının önünde genel 

kurul ve resmi kimlik incelemesinden sonra ve genel kurul üye katılım listesinde adlarının 

karşısını imzalayarak, zarfı sandığa atarak oylarını kullanırlar. 

 

(7)Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ve zarflar açılmadan önce yapılan sayımda 

sandıklardan çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; geçersiz zarf olup 

olmadığı kontrol edilir varsa bu zarflar iptal edilir. Geçersiz zarf yok ise fazla çıkan sayı kadar 

zarf, rastgele seçilerek açılmadan yok edilir. 

  

Madde 25: Seçim Sonuçları 

 

(1)Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla 

belirler, sonucu Genel Kurula açıklar. 

 

(2)Yeni Yönetim Kurulu, Dernekler Kanununa uygun olarak, organlara seçilenleri, yasal süresi 

içerisinde Kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğine bildirmek zorundadırlar. 

  

Madde 26: Seçim Sonuçlarına İtiraz 

 

Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak sayım ve seçim sonucuna, seçimi takip eden günün 

mesai bitimine kadar Genel Kurul Divanı’na yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz 

üzerine, bütün sandık kurulu başkanlarının iştiraki ile yeniden sayım ve döküm yapılır. Bu 

sonuç kesindir. 
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b. Yönetim Kurulu 

 

Madde 27: Yönetim Kurulu 

 

(1)Yönetim Kurulu, 3 yıl için Genel Kurul tarafından gizli oy ile seçilen 1 başkan olmak üzere, 

toplamda 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur. 

 

(2)Yönetim Kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda; seçilen üyeler arasında görev dağılımı 

yapar.  

 

(3)Asil üyeliklerde boşalma olması halinde, yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu toplantısına 

yedek üyelerden çağrılması zorunludur.  

 

Madde 28: Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları 

 

(1)Yönetim Kurulu, Kulüp iş ve işlemlerinin gerekli görüldüğü hallerde toplanır. Toplantı 

gündemi Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir kişi tarafından hazırlanır. Gündeme ilave 

edilmesi istenen hususlar gündeme ilave edilir.  

 

(2)Yönetim Kurulu, Başkanının toplantılara katılamadığı hallerde İkinci Başkanın 

başkanlığında toplanır. 

 

(3)Başkan veya üyelerden her hangi birisi, kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki 

işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantılarda bulunamaz ve alınması gereken 

kararlarda oy kullanamaz. 

 

(4) İstifa ederek ayrılmış olsalar dahi, Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri görev sürelerinden 

sorumludurlar. İbra edilmeden herhangi bir göreve seçilemezler. 

 

Madde 29: Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

 

(1)Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı bulunmadığı takdirde İkinci Başkan başkanlık eder. 

Yönetim Kurulu, Başkan dâhil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; toplantıya katılan 

üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.  

 

(2)Alınan kararlar, Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği bir kişi tarafından zapta geçirilerek 

karar defterine yazılır ve toplantıda okunarak imza altına alınır. Kararların uygulanmasına 

ilişkin yazışmalar kulüp başkanı veya vekili tarafından imzalanır. 

 

Madde 30:  Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 

 

(1)Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek isteyen üye, bu talebini Başkanlığa yazacağı bir 

dilekçe ile bildirir. İstifa, yönetim kurulunun, bunu takip eden ilk toplantısında gündemin ilk 

maddesi olarak görüşülerek karara bağlanır. 
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(2)Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa 

etmiş sayılır.  

 

(3)Yönetim Kurulu asıl üyelerinden herhangi birisinin üyeliği, yönetim kurulu üyeliğinden 

istifa, üyeliğin kaybı, çıkma veya çıkarılma nedenlerinden herhangi biriyle sona erdiğinde, 

üyeliği sona eren üyenin yerine, yedek üyelerden çağrılır. 

 

Madde 31: Başkanlığın Boşalması veya Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması 

 

(1)Başkanın ölümü, istifası veya herhangi bir sebeple devamlı olarak Yönetim Kurulu 

Başkanlığının boşalması hâlinde, aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilir: 

 

a. Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na 3 ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa 

olsun Kulüp Başkanlığı’nın boşalması sonucunda, mevcut Yönetim Kurulu, İkinci Başkan’ın 

başkanlığında seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Bu Genel Kurul 

toplantısında Yönetim Kurulu ve Başkan seçimi yapılır. 

 

b. Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na 3 aydan daha uzun bir zaman kala her ne sebeple olursa 

olsun Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde 7 gün içerisinde İkinci Başkan tarafından 

Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı İkinci 

Başkanın çağrısından itibaren 3 ay içerisinde yapılır ve bu toplantıda Genel Kurul tarafından 

Yönetim Kurulu ve Başkan seçimi yapılır. 

 

(2)Yönetim Kurulu Başkanlığı boşalmamış olsa dahi, Yönetim Kurulu asıl üye sayısının yedek 

üyelerin de göreve gelmesine rağmen Tüzükte öngörülen asıl üye sayısının yarısının altına 

düşmesi halinde; Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu hâlde, aşağıda belirtildiği şekilde hareket 

edilir: 

 

a. Seçimli Genel Kurul toplantısına 3 ay veya daha az bir zaman kala her ne sebeple olursa 

olsun Yönetim Kurulu asıl üye sayısının yedek üyelerin de göreve gelmesine rağmen 

Tüzükte öngörülen asıl üye sayısının yarısının altına düşmesi halinde; mevcut Yönetim 

Kurulu ve Başkan seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Bu Genel 

Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Başkan seçimi yapılır. 

 

b. Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na 3 aydan daha uzun bir zaman kala her ne sebeple olursa 

olsun, Yönetim Kurulu asıl üye sayısının yedek üyelerin de göreve gelmesine rağmen 

Tüzükte öngörülen asıl üye sayısının yarısının altına düşmesi halinde; görevini sürdüren 

Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından en geç 7 gün içerisinde Genel Kurul 

seçimli olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrıdan itibaren 

3 ay içerisinde yapılır ve bu toplantıda Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu ve Başkan 

seçimi yapılır.  
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(3)Şartların oluşmasına rağmen, işbu maddenin 1. ve 2. fıkralarında öngörüldüğü üzere, İkinci 

Başkanın, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun 7 gün içerisinde Genel Kurulu seçim 

yapmak üzere olağanüstü toplantıya çağırma görevini yerine getirmemesi halinde, Genel 

Kurul’a katılma hakkı bulunan asıl üyelerden biri, seçimli Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya 

çağırmak ve Genel Kurul işlemlerini yapmak amacıyla görevlendirilmesi için Sulh Hukuk 

Mahkemesi’ne başvurabilir. 

 

Madde 32: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Yönetim Kurulu Kulübün karar ve yürütme organı olup, Kulübün çalışma ve faaliyetlerini, 

Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul Kararı’na göre düzenler ve uygular. 

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şu şekildedir: 

a.  Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ve birkaçına yetki vermek 

b. Sözleşmeler imzalamak 

c. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek 

d. Kulübün gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak genel kurula sunmak. 

e. Faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunmak 

f. Amatör ve profesyonel spor dallarının çalışmalarını düzenlemek ve bununla ilgili her türlü 

kararı almak. 

g. Sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek, bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek 

kişileri seçmek, komiteler kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri 

almak. 

h.  Profesyonel şubeler için gerekli sarfları yapmak ve transfer komiteleri kurmak, 

i.  Gerektiğinde genel kurula sunulacak raporda sebebi belirtilmek suretiyle bütçede fasıllar 

arasında aktarma yapmak 

j. Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarını üyelere duyurmak, 

k. Gerekli göreceği idari ve teknik personeli tayin etmek, değiştirmek ve ücrete bağlamak 

l. Üyelik için müracaat edenler hakkında karar vermek 

m. Kulüp lokali ve tesislerinin yönetimi için yönetmelikler hazırlamak ve bunun için gerekli her 

türlü tedbiri almak 

n. Kulüp yönetimi için gerekli her türlü kararı almak, Genel Kurulun vereceği yetki ile yönetim 

kurulu kararı almak suretiyle kulübü, resmi ve özel kurumlar, finans ve finansal kurumlar 

nezdinde borç altına sokacak işlemleri yapmak, kulüp adına gerekirse Genel Kurulun 

vereceği yetki ile taşınmaz satın almak veya satmak gerektiğinde rehin/ipotek vermek. 

o. Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları incelemek ve gerekirse uygulamak; Disiplin 

Kurulu tarafından teklif edilen ihraç kararlarını, üyenin talebi halinde görüşülmesini temin 

için Genel kurul gündemine almak  

p. Yasalar ve yönetmelikler gereğince yapılması zorunlu bulunan idari ve mali bildirimleri 

yasal süresinde mülki idare amirliklerine bildirmek. 

r. Kullanılamaz hale gelmiş ve satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak  

s. Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli 

araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak 
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t. Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına 

sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakları, kira, işletmecilik veya 

ortaklık sözleşmeleri yapmak 

u. Kulübün çalışma ve faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulabilmesi açısından, düzenli veya 

gerekli zamanlarda dergi, gazete ve benzeri mecmuaları hazırlamak veya hazırlatarak 

yayınlamak. Kulübün resmi internet sitelerinde, kulüp, yönetim, spor branşları hakkında 

haber ve bilgileri kamuoyuna duyurmak 

v. Kulübün isim ve arma hakkı ile ilgili olarak, reklam anlaşmaları yapmak, sponsorluk 

anlaşmaları yapmak, saha içi ve saha dışı ( sosyal tesis, tesis, antrenman alanları dahil ) 

reklam sözleşmeleri yapmak  

y. Gerektiğinde Sportif A.Ş. kurmak; Yönetim kurulu üyeleri arasından Futbol Federasyonu 

Delegasyonunu seçmek 

z. Karar ve yürütmeden doğan her türlü temsil yetkisini kullanmak, cari mevzuatın ve tüzüğün 

kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek; Kanunlara, kararnamelere, tüzük ve 

yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan gerekli ve yararlı tüm işleri yapmak. 

 

Madde 33: Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri 

 

(1)Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Konya Spor Kulübünün de Başkanı sıfatı ile Kulübü 

temsil eder. Başkan, Kulüp üyeleri arasından 3 yıl için Genel Kurul tarafından, Genel Kurulun 

belirleyeceği gizli veya açık oylama sonucu  seçilir.  

 

(2)Kulübü hukuken sorumlu ve yükümlü kılan sözleşmeleri öncelikle İkinci Başkan ya da diğer 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelerden biri veya yetkisi Yönetim Kurulu kararıyla 

kabul edilmiş bir Kulüp çalışanı olmak üzere en az iki kişi ile birlikte yapar ve imzalar.  

 

(3)Başkan, Kulüp hizmetlerinin görülmesi amacıyla imza yetkisini, kapsamı ve süresini 

belirleyerek yönetim kurulu üyelerinden birisine ya da kulüp çalışanlarından birisine 

devredebilir.  

 

(4)Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Konya Spor Kulübü Başkanı olarak aşağıdaki 

görevleri yerine getirir; 

a. Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder. 

b. Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler,  

c. Kulübün kurulları ve kurullar ile üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü 

hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. 

d. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve beraberlik sağlar, 

e. Kulübün, faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yürütür, 

f. Yönetim kurulu kararları doğrultusunda, kulübü temsil eder, 

g. Mevzuatın ve Kulüp Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. 

 

Madde 34: İkinci Başkanın Görev ve Yetkileri 
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Başkandan sonra en yetkili Yönetim Kurulu üyesidir. Görev alanını ve kapsamını Yönetim 

Kurulu tespit eder. Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde, 

Kulübü; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar İkinci Başkan temsil ve idare eder. 

Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder.  

 

c. Denetleme Kurulu 

 

Madde 35: Denetleme Kurulunun Oluşumu 

 

Denetim Kurulu, Kulübün iç denetimini yapmak üzere, Genel Kurul üyeleri arasından 3 asıl ve 

3 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oy ile seçilir. Denetleme Kurulunun asıl 

üyelerinden en az bir tanesinin hukuk, iktisat, maliye veya işletme dallarında ihtisas yapmış 

olması tercih edilir. 

 

Madde 36: Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği şekildedir: 

a. Kulübün tüzükte gösterilen amaç doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini inceler. 

b. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını inceler. 

c. Yapılan harcama ve ödemelerin bütçeye uygun olup olmadığını inceler. 

d. Yaptığı incelemeler sonunda Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hususundaki 

görüşünü hazırlayacağı Yıllık Denetim Raporu ile Genel Kurula bildirir. 

e. Denetleme Kurulunun incelemeleri 6 aylık dönemler halinde yapılabilir, Yönetim 

kurulunun görevlerine müdahale şeklini alamaz. 

f. Denetleme Kurulu yaptığı her inceleme sonunda rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu ve 

Genel Kurula sunmak zorundadır. 

g. Gündeminde seçim olan Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılacağı ayın başına kadar 

geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak ibra işlemi için Genel kurula sunar. 

h. Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda 

denetim yaparak, hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna sunar. 

i. Denetleme Kurulu üyelerinin talebi halinde; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp 

yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve 

eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur. 

j. Denetim sonucunda Kulübün menfaatlerine zarar veren Tüzük veya mevzuat hükümlerine 

aykırı bir durumun mevcudiyeti veya Kulübün mali bünyesini olumsuz etkileyecek 

harcamalar yapıldığı ya da Tüzük hükümlerine aykırı borçlanıldığı tespit edildiği takdirde, 

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan bu aykırılıkların sebebini sorar ve düzeltilmesini 

talep eder. Yönetim Kurulu’ndan tatminkâr bir açıklama veya bir ay içinde herhangi bir 

cevap almadığı takdirde Denetleme Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla 

yükümlüdür. 

k. Bu Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir.  

 

d. Disiplin Kurulu 
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Madde 37: Disiplin Kurulunun Oluşumu 

 

Disiplin Kurulu üyeleri 3 asil, 3 yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Disiplin kurulu kendi 

arasında bir başkan seçer.  

 

Madde 38: Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği şekildedir; 

a. Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu tarafından kendisine ulaştırılan veya 

doğrudan kendisine yapılan şikâyet ve başvurular hakkında soruşturma yapar. 

b. Soruşturmanın her aşamasında Yönetim Kuruluna tedbir kararı verilmesini teklif edebilir. 

c. Başvurunun doğrudan Disiplin Kuruluna yapılması halinde dilekçe ve belgelerin bir sureti 

Yönetim Kuruluna iletilir. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü 10 gün içerisinde Disiplin 

Kuruluna bildirir. 

d. Yönetim Kurulu, Disiplin Kuruluna iletilmiş bulunan konu aynı zamanda yargıya da intikal 

etmiş ise derhal tedbir kararı vererek yargı sürecinin sonucunu beklemek zorundadır. Olay 

hakkında yargının vereceği karar Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından dikkate 

alınır. 

e. Disiplin Kurulu kendisine gelen her dosyada ilgilinin yazılı savunmasını almak zorundadır. 

f. Savunmasını yapmak üzere çağrılmasına rağmen gelmeyen veya verilecek kesin sürede 

yazılı savunmasını göndermeyenler hakkında mevcut delil durumuna göre karar verir. 

g. Soruşturmanın tamamlanmasını takiben 15 gün içerisinde karar verilir. Kararlar gerekçeli 

olarak yazılır. (İhraç kararları hariç)  Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kararlar kesindir. 

h. Kararlar Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir sureti ilgiliye 7 gün içinde 

Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir. Bir sureti de Sicil Kuruluna gönderilir.  

i. Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kararlar Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. 

 

e. Sicil Kurulu 

 

Madde 39: Sicil Kurulunun Oluşumu 

 

Sicil Kurulu, Yönetim Kurulu’nca 3 yıl için, Kulüp asil üyeleri arasından seçilen 3 üyeden oluşur. 

Sicil Kurulu, 

 

Madde 40: Sicil Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Sicil Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği şekildedir; 

a. Kulüp üyeleriyle ve sporcuların sicil kütüklerini tutar, üyelerinin listesini düzenler, 

haklarını belirtir, üyeler hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen kararları üyenin 

siciline işler. 

b. Üyeler ve sporcular hakkında yapılan işlemleri, durumlarında meydana gelen değişiklikleri, 

aldıkları görevleri, yaptıkları hizmetleri, başarı ve cezaları sicillerine işler. 

c. Tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkı olan üye listesini düzenler ve Genel Kurul 

toplantısından önce giriş kartları ile birlikte Yönetim Kurulu’na verir. 
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d. Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanan üyeleri Tüzük uyarınca belirler ve listesini her 

yıl Ocak ayının son iş gününe kadar Yönetim Kuruluna verir. 

e. Genel Kurullarda kullanılacak sandık sayısını belirler, üye ve görevli kartlarını hazırlar. 

f. Üye Kayıt Defteri ile diğer gerekli defterleri tutar. 

g. Sicil Kurulu, görevlerini Kulübün daimi çalışan personeli vasıtasıyla yürütebilir. 

 

f. Yüksek Divan Kurulu 

 

Madde 41: Yüksek Divan Kurulunun Oluşumu 

 

(1)Yüksek Divan Kurulu, Kulübün danışma organı olup Tüzüğün kendisine verdiği görevleri 

yerine getirir. 

 

(2)Kulüp asıl üyeliğine kabul tarihinden itibaren üyelikte kesintisiz 10 yılını tamamlamış üyeler 

ve iki yıldan uzun süre Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış olanlar, aidat borcu olmamak ve 

yazılı müracaatta bulunmak kaydıyla veya Yönetim Kurulunun daveti ve bu davetin kabulü ile 

Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazanırlar. 

 

(3)Kulüpte 6 aydan uzun süre başkanlık yapmış olanlardan Kulüp üyeliği devam edenler, 

herhangi bir müracaat veya davete gerek olmaksızın Yüksek Divan Kurulunun doğal üyesidir. 

Yüksek Divan Kurulu kendi arasında yapacağı ilk toplantısında 1 Başkan seçer. 

 

(4) Yukarıdaki belirtilen şartlar doğrultusunda, Yönetim Kurulu dilediği sayıda Yüksek Divan 

Kurulunu oluşturur. 

 

Madde 42: Yüksek Divan Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Yüksek Divan Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği şekildedir; 

a. Yüksek Divan Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun yazılı 

çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Üyeler her yıl, ilk toplantıda kendi arasında bir başkan 

seçer. Toplantılarda çoğunluk aranmaz. 

b. Yönetim Kurulu’nca önerilen konularda veya yapılan açıklamalar hakkında gerekli gördüğü 

hallerde, Kulübün tüm kurullarına, komite ve komisyonlarına öneri ve tavsiyelerde 

bulunmak. 

c. Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında 3 ayda bir rapor isteyerek durum değerlendirmesi 

yapmak, gerek görürse raporlar hakkında ilgilileri uyarmak ve varsa raporda belirtilen 

sorunların çözümü için öneri sunmak.  

d. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikleri inceleyerek görüşlerini yazılı 

olarak bildirmek.  

e. Gereksinim duyulduğunda tüzük değişikliği için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak. 

f. Kendi çalışmaları ve Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında görüşünü ve ilerisi için dileklerini 

bildirmek üzere hazırlayacakları raporları Genel Kurula sunmak.   

 

SPOR ŞUBELERİ 
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Madde 43: Amatör Spor Şubeleri 
 

Kulüp, kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini 
temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda amatör şubeleri 
kurarak çalışmalar düzenler ve yürütür. 

Amatör spor şubelerinin bütçeleri yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçeden yapılır. 

Amatör spor şubelerinin çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulunun amatör spor 
şubelerinin sorumlu üyesi, spor direktörü, genel kaptanları, teknik yöneticiler ve idareciler, 
yetkili ve sorumludur. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TESİSLER, SOSYAL TESİSLER VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ 

 

Madde 44: Tesisler 

 

(1)Tesisler, Kulübün amacını ve faaliyetini gerçekleştirmek ve Kulübü daha çağdaş yarınlara 

götürebilmek amacıyla, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. 

 

(2)Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya 

verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bir yönetmelik düzenlenebilir. 

Tesislerden, yönetmelik hükümleri dâhilinde, üyeler, sporcular ve bedeli ödenmek koşuluyla 

üye olmayanlar da yararlanabilir. 

 

(3)Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya 

verilebilir.  Kiralama ve işletme koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

(4)Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

 

Madde 45: Sosyal Tesisler 

 

(1)Sosyal tesisler, üyelerin ve sporcuların gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını 

değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği 

temin maksadıyla kurulur. 

 

(2)Sosyal tesislerin işletme hakkı ve kullanılması, gerektiğinde kulübün hak ve menfaatleri 

doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin 3. şahıslara kiraya verilebilir. 

 

(3)Sosyal tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş olsa 

dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Sosyal tesisi 

faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

 

(4)Sosyal tesislerde siyasal içerikli veya politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi 

partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez. 

 

Madde 46: Tesis ve Sosyal Tesis Yatırımları 
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(1)Yönetim Kurulu, Kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımları yapar. 

Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ile sosyal tesisleri, günün ekonomik koşullarına uygun 

olarak işletmeye açar.  

 

(2)Bu yatırım ve tesisler; kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama, irtifak 

hakkı tesisi suretiyle kulüp adına tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır.  

 

(3)Tesis yatırımları, intifa hakkı tesis edilerek veya yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ise, bu 

yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte sözleşmeler Yönetim 

Kurulu tarafından yapılır. 

 

(4)Bu maddede bahsi geçen yatırım ve tesisler için Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Bununla 

ilgili Yüksek Divan Kurulu’nun görüşü alınabilir.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

DİSİPLİN İŞLERİ ve CEZALAR 

 

Madde 47: Disiplin Organları 

 

Kulübün disiplin organları ve verecekleri cezalar aşağıda belirtildiği şekildedir; 

a. Disiplin Kurulu: Personel kadrosunda görev alan üyeler dahil, tüm üyeler ile amatör 

sporcular hakkında ceza vermeye, 

b. Yönetim Kurulu: Üye olmayıp da kulübün tesislerinden istifade edenler ile kulüp personel 

kadrosunda görev alanlar ve amatör ve profesyonel sporcular hakkında, 

c. Kulüp Başkanı: Amatör, profesyonel sporcular ile teknik kadrolar hakkında, 

d. Teknik Yönetici ve Öğreticiler: Sporcular hakkında Tüzükte ve iç hizmet yönetmeliğinde 

öngörülen cezaların verilmesi için Yönetim Kuruluna teklifte bulunur. Yönetim Kurulu 

tarafından görüşülerek karara bağlanır. 

 

Madde 48: Disiplin Cezalarının Uygulanma Esasları 

 

Kulüp veya üyelerle ilgili olmak koşulu ile; 

a. Türk Ceza Kanununun suç saydığı fiilleri işleyenler, 

b. Tüzük, yönetmelik ve kulübün organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve 

kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler, 

c. Kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği 

dürüstlük kurallarına uymayanlar,  

d. Basın ve yayın yoluyla kulübün, üyelerin, başkan ve yöneticilerin, sporcuların veya teknik 

adamlarının manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler, basın-yayın 

yolu ile söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler, 

e. Kulüp düzenine uymayanlar,  

f. Kulübe sadakat göstermeyenler,  
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Hakkında durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu Tüzükte yazılı disiplin cezaları 

yetkili disiplin organları eliyle uygulanır. 

 

Madde 49: Disiplin Cezaları 

 

a. Uyarı: Hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren türden daha hafif bir disiplin ihlali 

halinde, ilgilinin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazılı olarak 

bildirilmesidir. Uyarı cezası, ilgilinin siciline işlenmez. 

b. Kınama: Hak mahrumiyeti cezası verilmesini gerektiren türden daha hafif bir disiplin ihlali 

veya aynı konuda 2 defa uyarı cezası alınması halinde ilgilinin eylem ve davranışlarında 

daha dikkatli olmasının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası ilgilinin 

siciline işlenir. 

c. Hak Mahrumiyeti ve Para Cezası: Konya Sporluluk onuru ile bağdaşmayacak 

davranışlarda bulunanlar ile ihtar ve uyarı cezaları ile cezalandırıldıktan sonra aynı cezayı 

gerektiren kusurlu hareketi tekrarlayan üyeler ve sporcular hakkında verilir. Ceza ilgiliye 

yazılı olarak bildirilir ve siciline işlenir. 

d. Üyelikten Çıkarılma: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. İlgilisine yazılı olarak bildirilir ve 

ilgilinin sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez. 

 

Madde 50: Disiplin Cezalarını Gerektiren Fiiller 

 

(1)Tüzük’ün 48. Maddesinde düzenlenen disiplin cezalarından Uyarı, Kınama veya Hak 

Mahrumiyeti ve Para Cezası verilmesini gerektiren fiiller aşağıda belirtildiği şekildedir; 

 

a. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması 

veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi, 

b. Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri ihtara rağmen ilgili organa 

vermemekte ısrar edilmesi, 

c. Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması, 

d. Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin 

gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması, 

e. Kulüp düzenine uyulmaması, kulübe sadakat gösterilmemesi veya basın ve yayın yolu ile 

söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler, Kulüp üyelerinin, başkan 

ve yöneticilerin, görevli sporcu ve teknik adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, 

şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret 

edilmesi. 

 

(2) Üyelikten Çıkarılma cezasının verilmesini gerektiren fiiller aşağıda belirtildiği şekildedir; 

 

a. Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun kendisine 

ve bu yolla başkasına menfaat temin eden veya kulübe zarar vermek, 

b. Her ne suretle olursa olsun, kendisine tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, 

senet, çek veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, 

satmak, saklamak, 
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c. Kulübe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklayan, sahte evrak düzenleyen, 

d. Genel kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve 

dökümüne hile karıştırmak, 

e. Bu maddenin (1). fıkrasının (e) bendinde sayılan fiillerin tekerrürü  

 

Madde 51: Cezanın Sonuçları ve İtiraz 

 

(1)İhtar, kınama ve para cezası alanların bu kararalara karşı itiraz hakları yoktur.  

 

(2)Hakkında Üyelikten Çıkarılma kararı verilen üye, çıkarılma kararının kendisine tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu’na başvurarak, çıkarma kararının Genel 

Kurulca görüşülmesini temin için yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınmasını talep 

edebilir. Genel Kurul’da çıkarma kararı okunur Genel Kurul, çıkarmaya ilişkin kararını 

onaylayabilir veya kaldırabilir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarma 

kararı, Genel Kurul onayı ile kesinleşir. 

 

Madde 52: Tedbir Kararı  

 

Disiplin Kurulu, kovuşturma ve soruşturmanın her safhasında, tedbir kararı verebilir ve 

uygulanması için Yönetim kuruluna bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma 

hakkı hariç, haklarındaki tedbir kararı devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamazlar. 

Görevde iseler, soruşturmanın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden 

izinli sayılırlar. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

MALİ HÜKÜMLER 

 

Madde 53: Bütçe 

 

Kulübün her türlü mali işleri bu Tüzüğe göre genel kurulda kabul edilen bir bütçe ile yönetilir. 

Bütçede; 

- Konyaspor Kulübü, 

- Profesyonel Spor Dalları 

- Amatör Spor Dalları,  

- Taşınmazların,  

Gelir ve giderleri, borçları, alacakları ve varlıkları ayrı ayrı gösterilir.  

 

Madde 54: Bütçe Uygulamaları – Bütçenin Yürürlüğü 

 

(1)Yönetim Kurulu tarafından sunulan, Genel Kurulca aynen veya değiştirilerek kabul edilen 

bütçe 1 Haziran – 31 Mayıs itibariyle bir yıllıktır. Ancak 1 Haziran tarihinden Genel Kurul 

tarihine kadar geçecek süre içinde bir yıl önceki bütçede belirlenen aylık tutarlarla sınırlı olarak 

yapılacak harcamalar bütçeye uygun addedilir. 
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(2)Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

 

(3)Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışında harcama yalnızca Genel Kuru 

tarafından kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde oluşabilecek 

yeni ihtiyaçları karşılamak için ek bütçe önerisi ve gerekçesini hazırlayarak Genel Kurulu bu 

hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

 

(4)Yönetim Kurulu, taşınmaz yatırımları hariç olmak üzere, cari sezon bütçesinin %30 fazlasına 

kadar borçlanabilir. Bu oranın üzerindeki borçlanmalar ise ancak Genel Kurul tarafından kabul 

edilecek ek bütçe ile yapılabilir. 

 

(5)Bu hususlara aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamanın 

tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur. 

 

(6)Gelirler, alındı belgesi veya banka dekontu ile toplanır. Kulüp adına bağış ve aidat toplayacak 

kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenip yetkilendirilir. 

 

(7)Giderler yasal harcama belgesi ile ödenir.  

 

(8)Bütçesinde ödenek bulunduğu halde; ödenmesi gerekli olan her türlü vergi ve harçlar ile 

benzeri kanuni yükümlülükleri süresinde yerine getirmeyerek Kulüp adına ceza, borç ve 

gecikme faizi ödenmesine kusurları ile neden olan ve usulüne uygun yetki almadan kullanılan 

kredilere ilişkin faiz ve diğer giderlerini şahsen ödememiş olan Yönetim Kurulları dönemleri 

sonunda ibra edilmiş bile olsalar doğan zararlardan sorumlu ve bunları tazmin etmekle 

yükümlü olurlar. 

 

Madde 55: Kulübün Gelir Kaynakları 
 

Derneğin gelir kaynakları şunlardır; 
a- Giriş ücreti ve aidatlar, 
b- Kulüp tarafından yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, 

konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
c- Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların Radyo ve televizyonda yayınlanmasından, 

Spor Toto, Spor Loto, İddia ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler, 
d- Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler, 
e- Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler, 
f- Tesis işletmelerinden elde edilen gelirler, 
g- Reklam gelirleri, 
h- Spor tesislerinden elde edilen gelirler, 
i- İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan ve ticari işletmelerden 

elde ettiği gelirler, 
j- Sosyal tesis ve diğer tesis faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 
k- Kiralar ve işletmecilerden sağlanan gelirler, 
l- Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile o şirketlere ait hisselerin 

halka arz yolu ile Borsa da yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler, 
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m- Yurt içinde kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden 
bildirimde bulunulmak koşulu ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka 
aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar, 

n- Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler, 
o- Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşlardan elde edilen gelirler, 
p- Konya spor’un kuracağı sportif yada diğer ticari şirketlerden elde edilecek gelirler, 
q- Sporcuların başka kulüplere geçişinden ve kiralanmasından elde edilebilecek gelirler vb.  

 

 

Madde 56: Defterler ve Kayıtlar 

 

(1)Kulüp, işletme esası hesabına göre defter tutar. Ancak yıllık brüt geliri yönetmelikte 

belirtilen haddi aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre 

defter tutarlar. 

 

(2)İşletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde yönetmelikte belirtilen hadde bağlı 

kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

 

(3)Bilanço esasında defter tutulması halinde üst üste iki hesap döneminde yönetmelikte 

belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir. 

 

(4)Ticari işletme açılması halinde ise, ticari işletmeler için ayrıca vergi usul kanunu 

hükümlerine göre defter tutulur. 

 

(5)Kulüp aşağıda yazılı defterleri Kulüpler birimi (Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü) veya 

noter onaylı bir şekilde tutar; 

a. İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler  

i. Üye Kayıt Defteri: Kulübe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları ve 

tüzükte belirtilen diğer hususlar bu deftere yazılır. 

ii. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere 

yazılır. 

iii. Evrak Kayıt Defteri: gelen ve giden evraklar bu deftere kaydedilir.  

iv. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin kayıt teslim ve tesellümleri bu 

deftere işlenir. 

v. Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşlar kayıt edilir. 

vi. İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve 

düzenli olarak bu deftere kaydedilir. 

vii. Alındı belgesi kayıt defteri ile Demirbaş defterinin tutulma sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Isteğe bağlı tutulabilir. 

b. Bilanço Esasında Tutulacak Defterler 

(a) bendinin 1, 2, 3, ve 4. bentlerinde sayılan defterler ile Yevmiye Defteri, 

Envanter Defteri ve Büyük Defteri de tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile 

kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 

istinaden yayınlanan Muhasebe Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre 

yapılır. 
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(6) Ayrıca aşağıda sayılan defterler de, 5. maddede sayılan tutulması zorunlu defterlere ek 

olarak tutulabilir; 

i. Gelir ve Gider Defteri: Kulüp namına alınan bütün paralar, alındı belgesi ile alınır. 

Harcamalar gider belgesi ile yapılır. Bu belgelerde gösterilen paraların alındıkları 

ve verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 

ii. Lisanslı Sporcu Kayıt Defteri: Lisanslı, amatör ve profesyonel kulüp sporcuları 

için tutulur ve sporcularla ilgili her türlü hareket ( ödül, disiplin cezası, transfer, 

branş değiştirme, statü değiştirme, kiralanma, satış vb. ) bu deftere kaydedilir. 

iii. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere 

işlenir. 

iv. Demirbaş Defteri: Demirbaş eşyalar bu deftere kayıt edilir. 

v. Ambar Defteri: Demirbaş dışında kalan eşyalar bu deftere kayıt edilir. 

vi. Kurullar Kayıt Defteri: Her kurul kararları tarih ve numara sırası ile bu defterlere 

kayıt edilir.  

 

Madde 57: Kullanılmayan Eşyanın Satılması 

 

İhtiyaç fazlası ve kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında kulübün menfaati olan taşınır 

mallar yönetim kurulu kararı ile satılır. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

MUHTELİF VE SON HÜKÜMLER 

 

Madde 58: Uluslararası Faaliyetler 

 

Kulüp tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik 

uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dâhilinde ve genel 

kuruldan yetki alınmak koşulu ve yönetim kurulu kararı ile yurt dışında ve yurt içinde 

temsilcilik açabilir. Kulüp veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş Kulüp veya üst kuruluşlara 

Genel Kurul Kararı ile katılabilir. 

 

Madde 59: Tüzüğün Değiştirilmesi 

 

(1)Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun Gündem maddesine alması veya Genel Kurula katılma 

hakkı olan üyelerin 1/10 nun yazılı talebi üzerine istenebilir. 

 

(2)Tüzükte yapılması istenilen değişiklikler Genel Kurulda eski ve yeni şekli ile okunur.   

 

(3)Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantıya katılma hakkına sahip olan 

üyelerin 2/3 çoğunluğu ile toplanır.  

 

(4)İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantıya, Yönetim ve Denetim 

Kurulu asıl üyelerinin 2 katı üyenin katılması şarttır.Bu toplantıda değişiklikler, toplantıya 
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katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik 

Mülki İdare Amirliğine bildirilir. 

 

Madde 60: Kulübün Borçlanma Usulleri  

 

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, 

Genel Kurulda alınan bütçenin, %30 fazlasına kadar yönetim kurulu kararı ile borçlanma 

yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da 

yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve 

derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

 

Madde 61: Tebligat Usulü 

 

Her türlü tebligat, üyenin sicil kayıtlarında mevcut adreslerine ve iletişim bilgilerine (mail, 

telefon, faks vb.) yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği kulübe 

bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın tebliğ edilemeyerek iadesi halinde tebliğ konusu 

evrakın 15 gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde kulüp 

adresinden alınması gerekir. İlan Kulübün resmi internet adresi ile resmi siteden duyrulabilir. 

Kesin netice doğuracak bir durum veya bir süreyi içeren tebligatlar, iadeli alma haberli olarak 

yapılır. 

 

Madde 62: Kulübün Şubesi 

 

Kulübün şubesi yoktur. Ancak Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde ve gerekiyorsa ilgili 

merciden izin alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yut dışında temsilcilik 

açılabilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler 

tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

 

Madde 63: Kulübün Feshi  

 

(1)Kulüp Genel Kurulu her zaman Kulübün feshine karar verebilir. Kulübün feshine karar 

verilebilmesi için; bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısına, genel kurula katılma hakkına 

sahip olan üyelerin en az 2/3 nün katılmış olması şattır. Fesih kararı ise bu genel kurula katılmış 

olan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile sağlanır. 

 

(2)İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya, yönetim ve 

denetim kurulu asıl üyelerinin 2 katı üyenin katılması şarttır. Toplantıya katılanların 2/3 

çoğunluğunun olumlu oyu ile karar verilir. 

 

(3)Fesih kararı mevcut Yönetim kurulunca mahallin en büyük Mülki Amirliğine yedi gün içinde 

bildirilir. 
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Madde 64: Kulübün Feshi Halinde Mal Varlığının Devri 

 

(1)Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde Kulübün para mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim 

kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Kulübün tüm taşınmaz malları Tasfiye 

Kurulu aracılığıyla amacına en uygun spor kulübü derneğine devreder. 

 

(2)Tasfiye Kurulu, tasfiye işlemlerini yapar, Tasfiye bilançosunu çıkartır ve yukarıda belirtilen 

spor kuruluşlarına, Kulübün mal varlığını bir ay içerisinde devreder ve bunu bir tutanakla tespit 

eder. Devir işi tamamlandıktan sonra Tasfiye Kurulu Tasfiye Raporunu, Bilançosunu ve Devir 

Tutanağından düzenleyeceği suretlerden birini 7 gün içinde mahallin en büyük Mülki 

Amirliğine sunar. 

 

(3)Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiyeye ilişkin işlemler 

mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde 

tamamlanır. 

 

(4)Kulübün defter ve belgeleri tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla 

görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma 

süresi 5 yıldır. 

 

Madde 65:  Yönetmelikler 

 

Gerek bu Tüzükte yer alan gerek doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak yönetmelikler yönetim 

kurulu tarafından hazırlanır. 

 

Madde 66: Hüküm Eksiklikleri 

 

Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara 

atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili Diğer mevzuatın Dernekler ve Spor 

Kulüpleri hakkındaki hükümleri uygulanır.  

 

Bu tüzük 66 (Altmış altı) maddeden ibarettir. …./…../…… 

 

 

YÖNETİM KURULU 

 

 


