BÖLÜM I
DAĞCILIK SPOR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 1:

DERNEĞİN ADI:
Derneğin adı Dağcılık Spor Derneği’dir.

Madde 2:

DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi Lefkoşa’dadır.

Madde 3:

DERNEĞİN ADRESİ
Atatürk Caddesi No:125, Küçük Kaymaklı-Lefkoşa
Web: www.cyprus-trekking.com
Tel: 0533 8593283 - 0533 871 2555

Madde 4:

DERNEĞİN AMBLEMİ
Dernek, ek1’de belirtilen amblem, şekil ve renklerle anılır.
BÖLÜM II

Madde 5:

DERNEĞİN AMAÇLARI
a) Dağcılık, yürüyüş, kamp, mağaracılık ve tırmanmayı sevenleri bir
çatı altında toplamak.
b) KKTC’nin doğal güzelliklerini tanımak, yerli ve ülkemizi ziyaret eden
insanlara tanıtmak, çevre bilincini aşılamak, doğayı korumak, ülke
turizmine katkıda bulunmak, sağlıklı toplum yaratmaya çalışmak,
halkımızı sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim faaliyetlerinde
bir araya getirerek problemlerini çözmede onlara yardımcı olmak ve
gençliğin kendilerini daha iyi yetiştirip geliştirmek için maddi ve
manevi her türlü dayanışma içerisinde bulunmak;
c) Yürüyüş rehberi yetiştirmek, bilimsel ve kültürel toplantılar yapmak,
seminer, konferans, panel ve yarışmalar, eğlenceler ve her türlü
eğitici ve özendirici şenlikler düzenlemek.
d) Dernek, spor federasyonlarına üye olabilir.

Madde 6:

DERNEK ÜYELİĞİ:
a-1) ASİL ÜYE: KKTC vatandaşı olup, 18 (on sekiz) yaşını dolduran ve
ayrıca 15 (on beş) yaşından gün almış çocuklar, veli ve/veya vasilerinin
yazılı izni ile derneğe üye olabilirler. Bu üyeler, genel kurula katılabilirler,
ancak, 18 (on sekiz) yaş altındaki üyeler genel kurula katılabilmekle
birlikte oy kullanamaz ve derneğin temsil ve denetim organlarında görev
alamazlar. Yaş itibariyla 18 (on sekiz) yaş üzerindeki üyeler seçme ve
seçilme hakkına sahiptirler.
a-2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde daimi ikamet iznine sahip
ve/veya kesintisiz en az 6 (altı) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet
izniyle bulunan, 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış ve fiil ehliyetine sahip

yabancı gerçek kişiler, derneğe üye olabilirler ve asil üyelerin haklarına
sahip olurlar.
b) ONURSAL ÜYE: Derneğe maddi ve manevi yardım ve hizmetleri
geçip, yönetim kurulu tarafından onaylanan kişilerdir. Bu üyeler,
dernek lokaline devam edebilir ve genel kurula katılabilirler,
ancak, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.
c) KURUCU ÜYE: Kurucu üye, derneğin kuruluşunda yer alan ve
aşağıda ismi geçen kişiler olup, ayni zamanda şeref üyesi
sayılmaktadır.
ı)
ıı)
ııı)
ıv)
v)
vı)
vıı)
vııı)
ıx)
x)
xı)
xıı)

Mustafa Cemal ( Ceoğlu )
Gülten Kuran
Yücel Aşan
Fuat Namsoy
Ramadan Kamiloğlu
Hasan Erçakıca
Hüseyin Gökbörü
Ahmet Denizer
Havva Yetkili
Peyman Erginel
Ali Kanlı
Perihan Aziz

(Genel Başkan)
(Genel Sekreter)
(Veznedar)
(Faal üye)
(Faal üye)

d) MİSAFİR ÜYE: KKTC vatandaşı olmayıp da, yukarıdaki Md.6.a-2
kapsamı dışındaki kişiler, misafir üye olarak derneğe kaydolabilir.
Ancak, bu kişilerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyeler, yönetim
kurulunca belirlenen yıllık aidatı öngörülen sürede öderler.
e) BİLDİRİM: Derneğe kayıtlı üyeliklerdeki değişiklikler (yeni kayıt, istifa,
ölüm, ayrılma v.s.) en geç 6 (altı) ay içerisinde yenilenir ve yazılı olarak
eksilen ve yeni katılan rakamı kaymakamlığa iletilir.
Madde 7:

DERNEĞE ÜYELİK ŞARTLARI
a) KKTC vatandaşı olup, 18 yaşını doldurmuş olmak;
b) Yönetim kuruluna üye başvuru formunu doldurarak başvurmak ve
yönetim kurulunun olumlu onayını almak.
c- Ağır hapis cezasına çarptırılmamış veya yüz kızartıcı suçlardan
hüküm giymemiş ve iyi ahlak sahibi olmak.
d) Bu tüzük ile ilgili belli kayıt ücretini ve aidatlarını ödemek.
e) Yönetim kurulu, makul gerekçe göstererek üyelik başvurusunu
reddedebilir ve başvuran her aday bu koşulu önceden kabul
etmiş sayılır.

Madde 8:

DİSİPLİN CEZALARI VE ÜYELİKTEN AYRILMA
a) Yıllık genel kurul sonrası yeni yönetim kurulu tarafından belirlenen
aidatı, üyeler belirlenen ödeme süresinde ödemekle mükelleftirler.
Aidatını belirlenen sürede ödemeyen üyeler için yönetim kurulu yeni bir
son ödeme günü belirler ve belirlenen yeni son ödeme gününü
KKTC’de günlük yayınlanan bir gazetede ilan eder. Gazetede ilan edilen
son ödeme gününe kadar da aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri,
yönetim kurulu tarafından gözden geçirilerek başka herhangi bir tebliğ
veya uyarıya gerek duyulmaksızın düşürülür.
b) Ağır hapis cezasına çarptırılmış veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm
giyenlerin üyelikleri direkt olarak düşer.
c) Tüzüğe aykırı kareket edenler, derneğin şeref, haysiyet ve
menfaatlerine zarar verenlerin üyelikten çıkarılmaları için yönetim
kurulunun istemi ve hazırlayacağı rapor üzerinetoplanacak disiplin
kurulunca üyenin disiplinsizliği sabit görülürse aşağıdaki cezalardan
biri veya birkaçı ile cezalandırılabilir.
ı) Yazılı ihtar
ıı) Faaliyetlerden men
ııı) Üyelikten geçici çıkarma
ıv) Üyelikten ihraç
d) Her üye, istifa etmek suretiyle istifa dilekçesini ( mektubunu )
yönetim kuruluna sunduktan sonra dilediği anda dernekten
ayrılabilir.

Madde 9:

SEÇME VE SEÇİLME:
a) Asil üye olmak, aidat ve diğer üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş
olmak,
b) Üyeliği onaylanan 18 (on sekiz) yaş üstü her üye, seçme ve
seçilebilme hakkına sahiptir.
c) Disiplin kurulunca dernek tüzüğüne aykırı hareketi sabit görülüp de,
ihracına karar verilenler seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

BÖLÜM III
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 10:

DERNEĞİN ORGANLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
a)
b)
c)
d)

Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu

Madde 11:

GENEL KURULUN OLUŞUMU:
Genel kurul, tüzüğün öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmiş ve
yönetim kurulunun, genel kurul toplantısından 7 (yedi) gün önceden
hazırlayacağı yukarıda madde 6’da belirtilen üyelerden oluşan genel
kurul listesinde yer alan üyelerden oluşur.

Madde 12:

GENEL KURUL TOPLANTISI:
Yönetim kurulu, genel kurul toplantısını basın yoluyla en geç 15 gün
önceden toplantı gündemi, yeri ve saatini duyurur.

Madde 13:

GENEL KURULDA GÜNDEM:
Genel kurul gündemini yönetim kurulu hazırlar. Genel kurul , kendisine
sunulan ve gündemde mevcut olan maddeleri müzakere edip karara
bağlar. Ancak, genel kurul toplantı listesinde bulunan üyelerin en az
1/5’i tarafından müzakeresi istenen tüzük değişikliği ve derneğin feshi
dışındaki konuların gündeme alınması yazılı ve imzalı müracaatla
yapılır ve gündeme alınması mecburidir. Tüzük değişikliği ve derneğin
feshi için daha sonraki bir tarihte olaganüstü Genel Kurul çağrısı yapılır.
Madde 14: GENEL KURULDA NİSAP:
Genel kurulda toplantı yeter sayısı madde 9’da belirtilen niteliklere sahip
üyelerin yarıdan bir fazlası ile oluşur. Ancak, toplantı yeter sayısı
sağlanamadığı durumlarda, yarım saat beklenir ve toplantı yeter sayısı
sağlanmamış olsa bile toplantıya geçilir. Genel kurul, olaganüstü haller
hariç, her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır.
Madde 15:

GENEL KURULDA İNTİZAM TEMİNİ:
Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği
yönetim kurulu üyelerinden biri açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek
üzere divan başkanı, divan başkan yardımcısı, iki sekreter seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Başkan yardımcısı ve
sekreterler tutanağı düzenlerler ve divan başkanı ile birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim
kuruluna verilir.

Madde 16:

GENEL KURULDA ZABIT VE KARARLAR:
a) Genel kurulda kararlar, toplantıya katılan üyelerin mutlak
çoğunluğu ile alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı olup, üye oyunu
bizzat açık veya gizli olarak kullanabilir.
b) Genel kurul, salt çoğunluk sağlandığı takdirde, herhangi bir
konuda da yazılı ve gizli oya başvurulmasına karar verebilir.
c) Tüzük değişikliği için, kayıtlı üyelerin en az 1/3’nün (Üçte Bir)
çoğunluğu kararı aranır.
d) Derneğin feshi için, kayıtlı üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu
kararı aranır.

e) Yazılı ve gizli oylama, yönetim kurulu tarafından dernek mühürü
ile mühürlenmiş ve yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış
kağıtlar ile yapılır. Oylar, genel kurul toplantı divanınca açık olarak
sayılır.
Madde 17:

GENEL KURUL KARARLARININ TEBLİĞİ:
Genel Kurul kararları ve seçilen organ üyelerinin isimleri, genel kurul
tarihinden itibaren en geç 15 ( on beş ) gün içerisinde, yeni yeönetim
kurulu tarafından yazılı olarak ilgili kaymakamlığa bildirilir.

Madde 18:

OLAĞAN GENEL KURULUN GÖREVLERİ:
a) Yönetim kurulunun dönemsel çalışma ve denetleme kurulunun mali
raporlarını inceler, ( müzakere eder )
b) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulunu seçer.
c) Yönetim kurulunun önerilerini görüşür.
d) Gerekli hallerde tüzük değikliği yapar.
e) Dilek ve temennileri değerlendirir.

Madde 19:

GENEL KURULUN NİTELİĞİ:
Genel kurul derneğin en üst organıdır.

Madde 20:

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
a) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin sayısı yedek üyelerle dahi
toplantı yeter sayısının altına düştüğü hallerde, kalan yönetim kurulu
üyelerinin en az biri tarafından engeç 30 gün içinde olaganüstü
genel kurul toplantı çağrısı ile yönetim kurulu seçimi yapılır.
b) Yönetim kurulu kararı veya dernek üye tam sayısının beşte birinin
yazılı önerisi üzerine yönetim kurulu başkanı, olağanüstü genel
kurulu toplantıya çağırır.
c) Olaganüstü genel kurula çağrı, ancak olağan genel kurul
toplantısından sonra yapılabilir.

Madde 21:

YÖNETİM KURULUN OLUŞUMU:
Yönetim kurulu, genel kurul toplantısında seçilen 7 faal üye ve 2 yedek
üyeden oluşur ve genel kuruldan sonra derneğin en yetkili organıdır.
Başkanın yönetim kurulu toplantılarında karar alırken eşitlik sağlanması
halinde ayırt edici oyu vardır. Başkanın görevden ayrılması veya
ayrılmak zorunda kalması halinde, genel sekreter başkanlık görevini
üstlenir ve diğer üyeler kendi aralarından genel sekreteri seçerler.

Madde 22:

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI NİSABI:
Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu başkan ve
üyelerinin toplam sayısının yarısının bir fazlası ile oluşur.

Madde 23:

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:
Yönetim kurulu seçildikten sonra en yaşlı üyenin geçici başkanlığında
yapacağı ilk toplantıda başkan seçer ve aşağıda sayılı diğer görev
bölümünü de yapar.

a) Başkan:
Yönetim kuruluna başşkanlık eder. Derneğin çalışma kollarının
düzenli çalışma sürdürmeleri için denetleme yapar. Derneği içte ve
dışta en iyi şekilde temsil eder. Tüm yazışma beyan ve duyuruları
onaylar.
b) Genel Sekreter:
Yönetim kurulu toplantılarında başkanın olmaması halinde oturuma
başkanlık eder. Yönetim kurulunun gerekli görülen kararlarını ilan
eder. Üye kayıt defteri genel kurul, yönetim kurulu karar defterini
tutar. Yönetim kurulu toplantılarının yapılacağını ilan eder ve
gündemi hazırlar. Başkanın vereceği görevleri yapar.
c) Veznedar ve Görevi :
Her yıl sonu, üye aidatlarının kaymakamlık tarafından mühürlenmiş
makbuz karşılığı toplanmasını sağlar. Gelir gider hesap defteri tutarak
aldığı para, çek makbuz ve verdiği para ile makbuzları düzenli olarak
kaydeder. Veznedar, yanında başkanın uygun göreceği paradan fazla
bulundurmaz. Fazla paralar yönetim kurulunun uygun göreceği
bankalardaki hesaplara yatırılır. Çekler, başkan ve veznedar tarafından
imza ve mühürlenerek bozdurulur. Başkanın yokluğunda bu yetkiyi
genel sekreter ve veznedar kullanır. Veznedar, genel sekreterle
beraber derneğin gelirlerini artırmak için faaliyet planlar ve yönetim
kuruluna sunar.
d) Derneğin Sosyal Faaliyetler Sorumlusu ve Görevi:
Derneğin sosyal faaliyetler ile ilgili tüm işlerini yerine getirir.
e) Tahsildar ve Görevi:
Üye kayıt defterini tutar ve faaliyetlerle ilgili her türlü para tahsilatını
yapar ve veznedara teslim eder. Bu görevleri yerine getirirken
veznedara karşı sorumludur.
f) Faal üye ( 2 kişi )
Başkanın vereceği görevi yaparlar.
Madde 24:

YÖNETİM KURULUNA YEDEK ÜYELERDEN TAYİN:
Yönetim kurulu üyelerinde eksilme olması durumunda, sırasına göre
yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Madde 25:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
Yönetim kurulu ayda 1 ( bir ) kez önceden kararlaştırılan gün, yer ve
saatte çağrısız olarak toplanır. Toplantıya, başkan bulunmadığı
takdirde, genel sekreter başkanlık eder. Onun da yokluğunda geriye
kalan yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından seçeceği herhanği bir
kurul üyesi başkanlık ederek toplantı yapılır.

Madde 26: BAŞKANIN YOKLUĞUNDA
ATANMASI:

YÖNETİM

KURULUNA

BAŞKAN

Derneği, başkanın bulunmadığı durumlarda genel sekreter veya genel
sekreterin seçeceği yönetim kurulu üyesi temsil eder.
Madde 27: YÖNETİM
KURULU
ÜYELERİNİN
DERNEĞE
KARŞI
SORUMLULUĞU:
Yönetim kurulu üyeleri, derneğin yönetiminden ortak sorumludur.
Ancak, alınan karara karşıt oy vermiş ve bunu karar defterine
yazdırarak imzalamış olmaları ile o karara karşı sorumluluktan
kurtulurlar.
Madde 28:

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Tüzük ve amaçlarına uygun olarak yasal çerçevede derneğin
faaliyetlerini düzenlemek , ayni maksatla kararlar almak,üyelerin bu
doğrultudaki önerilerini değerlendirmek.
b) Derneğin mali giderlerini karşılamak üzere “aidat” gelirleri başta
olmak üzere yasal gelir kaynaklarını değerlendirmek, gelir gider
hesaplarını tutmak ve derneğin amaçlarına uygun harcamalarda
bulunmak,
c) Üyeler arasındaki birlik ve beraberliği korumak, derneğin bünyesinde
faaliyet gösteren komitelerin sorunlarını görüşüp onlara yardımcı
olmak,
d) Derneğin amaçlarına uygun faaliyetlerini sürdürebilmesi için ilgili
makamlar ve toplumumuz nezdinde girişim ve etkinliklerde
bulunmak,
e) Dernekler yasasında öngörülen her türlü bilgi, belge ve
beyannameleri, bağlı bulunduğu kaymakamlığa, yasada öngörülen
zamanlarda vermek.
f) Hayır kurumları yasası fasıl 41'e istinaden, 31 Aralıkta sona eren
son yıl için gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını her yıl mart ayı
sonuna kadar maliye işleri ile ilgili bakanlığa sunmak.

Madde 29:

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur.
Genel kuruldan en az 7 gün önce, yönetim kurulundan dönemsel
çalışmalarını anlatan bir rapor teslim alır, tetkik eder, denetler ve bu
çalışmaların ilgili tüzük ve mevzuata uygun olup olmadığı konusunda
görüş birliğine varır ve genel kurula beyan eder.
Denetleme kurulunun genel kurulda raporlar hakkında lehte veya
aleyhte görüş beyan edebilmesi için tüm üyelerinin oybirliği ile görüş
birliğine varması şarttır. Aksi halde genel kurul talep etmedikçe
denetleme kurulu tarafından görüş beyan edilmez. Derneğin mali
durumunu denetler, ve bir rapor halinde genel kurula sunar.

Madde 30:

DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 1 (bir) yedek üyeden oluşur.
Başkanın ve/veya en az 3 yönetim kurulu üyesinin yapacağı yazılı
müracaat üzerine disiplin kurulu toplanır ve madde 8’in gereklerine göre
karar alır. Üyelikten düşürmede oy birliği, sair hallerde salt çoğunluk

aranır. Disiplin kurulu kararı bağlayıcı olup, ancak genel kurulun salt
çogunluğunun itirazı ile bozulabilir.
Madde 31:

ÜYELİK AİDATI:
Derneğin yıllık aidatı, enflasyon oranı gözetilerek yılda bir, yönetim
kurulu tarafından tesbit edilebilir.

Madde 32:

DERNEĞİN MAL VARLIĞI- DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ
Dernek, genel kurulda kayıtlı üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğunun kararı
ile, kendi kendini fesheder. Tasfiye işlemleri, dernekler yasası
kurallarına göre yapılır.

Madde 33:

DERNEK DEFTERLERİ VE KAYITLAR
Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar;
a) Üye kayıt defteri
b) Yönetim kurulu karar defteri
c) Genel kurul zabıt dosyası
d) Üye sicil dosyası
e) Banka-nakit kasa gelir-gider defteri
f) Gelen ve Giden evrak defteri

Madde 34:

DERNEK LOKALİ
Derneğin lokalinin olması halinde, üye olmayanlar lokale devam
edemez.

Madde 35:

SİYASİ YASAK VE ENGELLER
Dernek, siyasetle uğraşamaz ve hiçbir siyasi partiye bağlanamaz veya
onun propagandasını yapamaz.

Madde 36:

TÜZÜKTE BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR:
Bu tüzükte belirtilmeyen hususlar, dernekler yasası ve hayır kurumları
yasaı fasıl 41 kurallarına göre yapılır.

Madde 37: TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ:
Dağcılık Spor Derneği tüzüğü 3 (üç) bölüm ve 37 (otuz yedi) maddeden
oluşur.

