
VOLEYBOL HAKEMLERĠ VE GÖZLEMCĠLERĠ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 

 

Madde 1- Federasyonun Adı  

Federasyonun adı Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu olup, kısa adı VHGF’dir.  

 

Madde 2- Federasyonun Merkezi  

Federasyonun merkezi Ankara’dır.  

 

Madde 3- Kurucular  

Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu aĢağıdaki dernekler tarafından kurulmuĢtur.  

A) Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

B) Ġstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

C) Bursa Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

D) Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

E) Ġzmir Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

F) Kocaeli Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

G) Sakarya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği  

 

Madde 4- Federasyonun Amacı  

Federasyonun amacı, voleybol hakemleri ve gözlemcileri arasında birlik ve beraberliği temin edecek bir çatı altında 

örgütlenmek suretiyle, dayanıĢma ve yardımlaĢmayı sağlamak, hakemlik ve gözlemcilik kurumlarının saygınlığını 

arttırmak ve mesleğin etik değerlerini korumaktır.  

 

Madde 5- Federasyonun Ġlkeleri  

VHGF, amacına hizmet ederken aĢağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder ve üye derneklerin bu ilkelere uymasına 

özen gösterir.  

5.1) Üyesi olan dernekler arasında ayırım yapmaz  

5.2) Siyasi, idari ve ticari kuruluĢlardan bağımsız olarak hareket eder.  

5.3) Voleybol sporu, voleybol hakemliği ve gözlemciliği yararına yapılan her türlü hareketi destekler.  

 

Madde 6- Federasyonun ÇalıĢma Biçimleri ve ÇalıĢma Konuları  

Federasyon amacını gerçekleĢtirmek için aĢağıdaki çalıĢmaları yapar:  

6.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir, üye kaydeder, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri alır.  

6.2) ÇalıĢma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygular, federasyona ve üye derneklere gelir kaynakları 

bulmak veya yardım yapmak üzere sergi, kermes, konser, gece, piyango, balo, Ģenlik, gezi, turnuva, ve benzeri 

organizasyonlar düzenler, üyeleri için kamp yeri ayarlar, sosyal tesis, yurt, pansiyon ve lokal açar, iktisadi iĢletmeler 

kurar, bunları iĢletir veya kiralar, iĢlettirir, ve bu amaçla personel çalıĢtırır.  

6.3) ÇalıĢma alanı ile ilgili konularda toplantılar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar ve 

forumlar düzenler. Gerektiğinde federasyonun amaçlarına uygun konuları içeren toplantılara ve benzer amaçlı 

kuruluĢlar tarafından yapılan yurtiçi ve yurtdıĢı organizasyonlara katılır.  

6.4) Federasyonun amacına yönelik bildiri, bülten, broĢür, afiĢ, dergi, çıkarır, kitap basar, film, kaset, CD gibi tanıtım 

amaçlı faaliyetlerde bulunur, basınla iletiĢimi sağlar, gerektiğinde her türlü yazılı ve görsel medya araçları oluĢturur 

ve/veya kullanır. 



6.5) Federasyonun amacına yönelik eğitim kurumlarına önerilerde ve katkıda bulunur, üyelerin mesleki bilgilerini 

geliĢtirmek için eğitim çalıĢmaları ve araĢtırmalar yapar veya yaptırır, ilgili kiĢi ve kuruluĢlarla irtibat kurar ve 

yardımlaĢır.  

6.6) TaĢınır ve taĢınmaz mülkler edinir, bunları kiraya verir, iĢletir ve üzerinde intifa hakkı tesis eder.  

6.7) Voleybol hakemliği ve gözlemciliğini ilgilendiren konularda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili 

kurumlara teklif ederek, kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalıĢır.  

6.8) Uluslararası kuruluĢlarla hakemlik ve gözlemcilik konularında iĢbirliği yapar, ilgili uluslararası kuruluĢlara katılır ve 

üye olur.  

6.9) Ġç disiplini sağlayacak her türlü genelge ve yönetmelik hazırlar.  

6.10) Tüzel kiĢi olarak uluslararası anlaĢmalardan, anayasa ve ilgili diğer mevzuattan doğan hak ve yetkileri kullanır.  

6.11) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak her tür bağıĢ alır ve verir.  

 

Madde 7- Federasyona Üyelik  

Üyelik baĢvuru koĢulları Ģunlardır:  

7.1) En az 30 üyesi bulunan “Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği” olmak.  

7.2) Kendi genel kurulunca yasalara ve tüzüğe uygun biçimde federasyona üye olma kararı almak ve federasyona 

yazılı olarak üyelik isteminde bulunmak.  

7.3) Bir defaya mahsus olmak üzere genel kurulca belirlenecek katılım payını ödemek.  

7.4) Gerekli iĢlemleri tamamlamadan yapılan müracaatlar federasyon yönetimince üyelik baĢvurusunda bulunan 

dernek ya da derneklere eksiklerini gidermeleri istenir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler giderilmezse üyeliğin 

reddine karar verilir.  

7.5) Federasyon yönetimi baĢvuruda bulunan dernek hakkında, baĢvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekli kararı 

verir. Üyeliğe kabul edilen derneğin üyeliği, kararın alındığı tarihten itibaren geçerlidir. Üyeliğin reddi halinde baĢvuran 

derneğin ödediği katılım payı en geç 30 gün içerisinde iade edilir.  

7.6) Üyeliği onaylanmayan derneğin, ret kararının tebliğinden itibaren federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak 

baĢvurmak koĢuluyla Federasyon Genel Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un kararı kesindir.  

 

Madde 8- Üyelikten Ayrılma  

8.1) Üye dernekler kendi genel kurullarında karar almak ve ayrılma isteğini federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirmek koĢuluyla istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler.  

8.2) Üyelikten ayrılma kararı alan derneklerin hak ve yükümlülükleri, ayrılma kararını bildirdiği tarihten itibaren sona 

erer. Derneklerin üye oldukları süreye iliĢkin hak ve yükümlülükleri saklıdır.  

8.3) Üyelikten ayrılan derneklerin ödemiĢ oldukları katılım payı iade edilmez.  

 

Madde 9- Üyelikten Çıkarılma  

9.1) Dernekler Mevzuatına, Federasyon Tüzüğü’ne, amaç ve ilkelerine, Genel Kurul ve yetkili organ kararlarına aykırı 

davranan ve yazılı uyarıya rağmen aykırı davranmakta ısrar eden, federasyonun kurumsal yapısını ve çalıĢmalarını 

engelleyen,  

9.2) Herhangi bir yetki almaksızın federasyonun tüzel kiĢiliğini yükümlülük altına sokan,  

9.3) Aynı veya benzer amaçlı baĢka bir federasyonun kurucu üyesi olan veya yönetiminde görev alan,  

9.4) Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve 3 ay süreyle ödememiĢ bulunduğu federasyon aidatını yazılı uyarıya 

rağmen 7 gün içerisinde ödemeyen dernek, yönetim kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulu sevk 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yönetim kuruluna görüĢ bildirir. Üyelikten çıkarılması istenen dernek, yönetim 



kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılır, federasyonun sağladığı hiçbir imkândan 

yararlanamaz ve herhangi bir hak iddia edemez.  

9.5) Üyelikten çıkarılma kararı alınan dernek, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak federasyon 

yönetim kuruluna baĢvurmak koĢulu ile ilk genel kurulda çıkarılma kararına itiraz edebilir. Genel Kurul’un kararı 

kesindir.  

9.6) Çıkarılma kararı kesinleĢen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi, tekrar müracaat etmesi ve tüm üyelik baĢvuru 

Ģartlarını tekrar yerine getirmek koĢuluyla ancak federasyon genel kurulu kararı uyarınca yeniden üyeliğe kabul 

edilebilir.  

 

Madde 10- Üye Derneklerin Hak ve Yükümlülükleri  

10.1) Üye Derneklerin Hakları  

a) Delegeleri aracılığıyla genel kurula, temsilcileri aracılığı ile federasyon organlarına katılmak.  

b) Federasyonca yürütülen çalıĢmalardan yararlanmak.  

c) Tüzüğün ilgili maddelerince belirtilen Ģekiller çerçevesinde Federasyonun çalıĢmaları hakkında bilgi edinmek, görüĢ 

ve eleĢtiride bulunmak.  

d) Gerekli Ģartları yerine getirmek koĢulu ile istediği zaman üyelikten ayrılmak.  

 

10.2) Üye Derneklerin Yükümlülükleri  

a) Federasyon Tüzüğü’ne, iç Tüzük hükümlerine ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak.  

b) Genel Kurul’ca belirlenecek üyelik aidatlarını düzenli olarak ödemek ve diğer mali yükümlülüklerini usulüne uygun 

olarak yerine getirmek.  

c) Genel Kurullarından 15 gün önce Federasyon BaĢkanlığı’na ulaĢacak Ģekilde yer, tarih ve saat belirlemek, 

Federasyon Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü haller dıĢında, kendi genel kurullarını takiben en geç 15 gün 

içerisinde faaliyet raporları, bilanço, denetleme kurulu raporu, divan tutanağı ve katılan üye listesinden birer nüshayı 

federasyon yönetim kuruluna vermek.  

d) Kendi genel kurullarında, federasyon delegelerini seçmiĢ olmak ve seçilen delegelerin listesini federasyon yönetim 

kuruluna federasyon genel kurulundan en az 15 gün önce bildirmek.  

e) Federasyon yönetim kurulunca tespit edilen ortak çalıĢmalara katılmak.  

f) Düzenledikleri organizasyonlar ve yaptıkları faaliyetler ile ilgili federasyon yönetim kuruluna bilgi vermek.  

g) Çıkardıkları yayınlardan en az 5 nüshayı federasyon merkezine iletmek.  

 

Madde 11- Federasyonun Organları  

A) Genel Kurul  

B) Yönetim Kurulu  

C) Denetim Kurulu  

D) Disiplin Kurulu  

 

Madde 12- Genel Kurulun TeĢkili  

Genel Kurul federasyonun en yetkili organıdır. Federasyon Genel Kurulu, 3 yılda bir Aralık Ayı’nda Ankara’da yapılır. 

Genel Kurul toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu’nca çağırılır. Katılımın düzenli ve yüksek olmasını temin etmek 

amacıyla Genel Kurul Toplantıları’na Ankara dıĢından katılan delegelerin konaklama ve yol giderleri Federasyon’ca 

karĢılanır. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde ya da Genel Kurul Delegeleri’nin 1/5’inin yazılı 

isteği üzerine 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanır. Genel Kurul aĢağıdaki yöntemle belirlenecek 

delegelerden oluĢur.  



a) Federasyona bağlı her dernek eĢit olarak temsil yetkisine sahiptir. Buna göre federasyona bağlı her dernek Genel 

Kurulda 20 (yirmi) delege ile temsil edilir. Delege listeleri ismen yazılı bir Ģekilde Federasyon’a bildirilir.  

b) Genel Kurul’a katılma hakkını kazanmıĢ delegelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanarak, Federasyon internet 

sitesinden üyelerine duyurulur.  

c) Divan oluĢtuktan sonra, Genel Kurul çalıĢmaları ile ilgili her türlü itiraz Divan tarafından çözülür.  

d) Genel Kurul Toplantısı’na iliĢkin iĢlemler delege listesine göre yürütülür.  

e) Genel Kurul’a delege seçme hakkına sahip dernekler, fesih veya baĢka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini 

kaybettiklerinde, delege seçme hakkını da kaybederler. Delegeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi 

halinde yerine yenisi belirlenir. 

 

12.1) Çağrı Usulü  

Yönetim Kurulu üye derneklerin genel kurul sonuçlarına göre oluĢan delege listesini düzenler. Genel kurula katılma 

hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ya da yazılı veya 

elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 

yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki 

süre yedi günden az, altmıĢ günden fazla olamaz.  

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dıĢında baĢka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma 

sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. Ġkinci 

toplantının geri bırakma tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılması zorunludur. 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  

 

Madde 13- Toplantı Yeter Sayısı ve Toplantı Usulü  

13.1) Delege sayısının yarıdan bir fazlası ile toplantı yapılabilir. Ġkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak yönetim ve 

denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından daha az sayı ile toplantı yapılamaz. 

13.2) Genel Kurul, yönetim kurulunca belirlenerek ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır.  

13.3) Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiĢ kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim 

kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki 

adları karĢısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile 

genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmazlar.  

13.4) Toplantı yeter sayısı sağlanmıĢ ise durum bir tutanakla tespit edilir, toplantı yönetim kurulu baĢkanı ya da onun 

görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamamıĢsa yönetim kurulunca 

bir tutanak düzenlenir.  

13.5) AçılıĢtan sonra toplantıyı yönetecek bir baĢkan, bir baĢkan vekili ve bir sekreter seçilerek divan kurulu 

oluĢturulur.  

13.6) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan baĢkanına aittir. BaĢkanın mazereti halinde toplantıyı 

baĢkan vekili devam ettirir.  

13.7) Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır ve oyunu Ģahsen kullanmak zorundadır .Toplantıya katılan 

delegeler, federasyon ile kendisi, eĢi, üst ve alt soyu arasındaki bir hukuki iĢlem veya uyuĢmazlık konusunda alınması 

gereken kararlarda oy kullanamaz.  

13.8) Genel kurul ilan edilen gündemdeki maddeleri görüĢür. Ancak genel kurul toplantıda hazır bulunan üyelerin en 

az 1/10’u tarafından görüĢülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.  

13.9) Toplantıda görüĢülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan baĢkanı ve divan kurulu üyeleri 

tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu baĢkanına teslim edilir. 



Yönetim kurulu baĢkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim 

edilmesinden sorumludur.  

13.10) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer 

organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, yönetim kurulu üyelerinden herhangi 

biri aracılığıyla mülki idare amirliğine bildirilir. Federasyon tüzüğünde yapılan değiĢiklikler de aynı süre içerisinde mülki 

idare amirliğine bildirilir.  

 

Madde 14- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  

14.1) Yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerini, gizli oy, açık tasnifle seçmek, bu kurulların 

raporlarını görüĢerek ibra etmek, yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiĢtirerek kabul etmek.  

14.2) Benzer amaçlı federasyonların oluĢturacağı ulusal veya uluslararası konfederasyonlara katılma veya ayrılma 

kararı almak ve delege seçmek.  

14.3) TaĢınmaz malların alımı ve satıĢı için yönetim kuruluna yetki vermek.  

14.4) Federasyon tüzüğünü değiĢtirmek. 

14.5) Gerekli hallerde müracaat eden derneklerin üyeliğine karar vermek veya üye derneklerin üyelikten çıkarılmasına 

karar vermek.  

14.6) Yönetim ve denetim kurulları ile ilgili itirazları görüĢerek karara bağlamak.  

14.7) Aidat miktarını, katılım payını ve ödeme Ģekillerini belirlemek.  

14.8) Federasyonun feshine karar vermek.  

14.9) Dernekler kanununda ve federasyon tüzüğünde belirtilen yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak. 

 

Madde 15- Yönetim Kurulu’nun OluĢumu ve Toplantı Usulü  

15.1) Yönetim kurulu 9 asil ve 9 yedek olmak üzere genel kurul tarafından üç yıl için gizli oy, açık tasnif ile seçilir. Liste 

usulü uygulandığı takdirde, yönetim, denetim ve disiplin kurulları aynı listede yer alabilir.  

15.2) Yönetim kurulu, seçiliĢini izleyen 7 gün içinde kendi arasında toplanarak, bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı, bir 

genel sekreter, bir mali sekreter ile 5 üyeden oluĢan görev dağılımını yapar.  

15.3) Yönetim kurulu ayda bir kez baĢkanın yönetiminde toplanır. Art arda üç toplantıya yönetim kurulunca kabul 

edilmiĢ bir mazereti bulunmaksızın katılmayan üyenin, yönetim kurulu üyeliği düĢürülür. Yönetim kurulu, baĢkanın, 

denetim kurulu baĢkanının veya üyelerden en az üçünün yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapabilir.  

15.4) Üyeler, eğitim ve sosyal iĢler, örgütlenme, iletiĢim ve halkla iliĢkiler, organizasyon ve uluslararası iliĢkiler 

sekreterleri olarak görev yaparlar.  

15.5) Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, eĢitlik halinde tekrar oylama yapılır, eĢitliğin 

bozulmaması halinde karar iptal edilir.  

15.6) Üye dernek baĢkanlarından oluĢan baĢkanlar kurulu, gerekli hallerde yönetim kurulu baĢkanının onayı ile 

yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın, dinleyici olarak katılabilir.  

15.7) Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yedek listeden en çok oy almıĢ üye çağırılır. Liste usulü 

uygulamalarında ise ilk sıradaki yedek üye çağırılır. Yönetim kurulu üye sayısı, yedek üyelerle tamamlandıktan sonra 

dahi yarıdan aĢağı düĢerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından, genel kurulu en 

geç bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden birinin baĢvurusu üzerine, mahallin 

sulh hukuk hâkimliği tarafından delegeler arasından üç kiĢilik bir heyete, genel kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.  

 

Madde 16- Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  

16.1) Federasyonun amaç ve ilkelerini yerine getirmek için gerekli tüm kararları almak ve gerekli çalıĢmaları yapmak.  

16.2) Federasyonu temsil etmek ve bu hususta üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.  



16.3) Genel kurulu toplantıya çağırmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek ve genel kurulca verilen yetkileri 

kullanmak.  

16.4) Üyelik baĢvurularını inceleyip karara bağlamak, üye derneklerin tüzük hükümlerine uygun olarak faaliyet 

yürütmelerini sağlamak, federasyon tüzüğüne aykırı hareket ettiği saptanan üye dernekler hakkında üyelikten 

çıkarılma kararı almak.  

16.5) Federasyonun çalıĢmalarını düzenli olarak yürütebilmesi için, iç tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler hazırlamak 

ve bunları üyelerine duyurmak. Disiplin kurulunca hazırlanan iç tüzüğü onaylamak.  

16.6) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda taĢınmaz mallar edinmek, kiralamak veya satmak, bina veya tesis 

inĢa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu ya da her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak. Federasyon adına 

menkul ve gayrimenkul alınmasına karar vermek. Federasyon adına sözleĢmeler yapmak, federasyon lehine rehin, 

ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek  

16.7) Tutulması zorunlu defterleri tutmak, üye derneklerin mali ve yönetsel denetimini yapmak.  

16.8) Gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu kararlarını üye derneklere bildirmek.  

16.9) Federasyon faaliyet raporlarını, bilançosunu ve bütçesini hazırlayarak genel kurula sunmak.  

16.10) Yönetim, denetim ve disiplin kurullarında ve federasyon merkezinde meydana gelen değiĢiklikleri en geç otuz 

gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek. 

16.11) Federasyonun çalıĢmaları için gerekli görülen personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, 

prim ve sosyal güvenlik haklarını genel kurulca kabul edilen bütçe esaslarına göre belirlemek.  

16.12) Denetim ve disiplin kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.  

16.13) Her faaliyet yılı sonunda bir önceki yıla ait beyannameyi mülki amirliğe vermek.  

16.14) Federasyonun amaçları doğrultusunda, genel kuruldan alacağı yetki ile lokal veya benzeri sosyal amaçlı 

tesisler kurulmasına, kiralanmasına veya kiraya verilmesine karar vermek.  

16.15) Genel kuruldan alacağı yetki ile ihtiyaç sahibi üyelerine maddi yardım yapmak. 

16.16) Federasyon bütçesini yürütmek, yasaların, genel kurulun ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde federasyon 

adına harcama veya borçlanma yapmak.  

16.17) Diğer sivil toplum örgütleriyle platform oluĢturulmasına ve benzer amaçlı federasyonlarla birlikte çalıĢmalar 

yürütülmesine karar vermek.  

16.18) Ġlgili yasalarda ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.  

 

Madde 17- Federasyon BaĢkanı’nın Görev ve Yetkileri  

17.1)Federasyonu özel ve tüzel kiĢiler ile yönetsel ve yargısal merciler önünde temsil eter.  

17.2) Yönetim kurulu ve baĢkanlar kurulu toplantılarına baĢkanlık eder ve toplantıya çağırır.  

17.3) Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.  

17.4) Federasyon bünyesindeki tüm büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluĢlar dahil, her türlü 

çalıĢmaları denetlemek ve incelemek yetkisine sahiptir ve denetleme kurulu hariç federasyonun bütün organlarında 

söz ve oy hakkı vardır.  

17.5) Yönetim kurulunun tespit edeceği miktarda parayı üzerinde bulundurmaya ve harcama yapmaya yetkilidir.  

17.6) Üye derneklerin genel kurullarına katılır veya temsilci gönderir.  

17.7) Kendisinin bulunmadığı durumlarda, yerine görev yapacak baĢkan vekilini seçmek.  

17.8) Federasyona ait yayın organlarının sorumlusudur.   

17.9) Genel sekreter ile tüm yazıĢmaları, mali sekreter ile tüm muhasebe ve muamelat evrakını, eğitim ve sosyal iĢler, 

örgütlenme, iletiĢim ve halkla iliĢkiler, organizasyon ve uluslararası iliĢkiler sekreterleri ile ilgili belgeleri imzalar.  

17.10) Herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yönetim kurulu yeniden baĢkan seçer.  

 



Madde 18- Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri  

18.1) Federasyonun tüm yazıĢmalarını yürütür, kaydeder, yönetim kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini 

tanzim eder ve imzalatır.  

18.2) BaĢkan ile birlikte yönetsel yazıĢmaları imzalar, üye dernekler, kulüpler, kamu ya da özel kuruluĢlarla irtibat 

kurar.  

 

Madde 19- Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri  

19.1) Federasyonun her türlü gelir ve giderlerinden, gereken tüm defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur. 

Federasyonun tüm muhasebe iĢlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince yürütür.  

19.2)Genel kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlar. 

19.3) BaĢkan ile beraber mali yazıĢmaları imzalar.  

19.4) Tahsilatları denetler, üye ödentilerinin süresi içinde ödenmesini sağlar, süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili 

rapor hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.  

 

Madde 20- Eğitim ve Sosyal ĠĢler Sekreterinin Görev ve Yetkileri  

Eğitim programlarını hazırlar, eğitim seminerlerini ve federasyonun diğer tüm sosyal iĢ ve iĢlemlerini düzenler.  

 

Madde 21- Örgütlenme Sekreterinin Görev ve Yetkileri  

Federasyonun geliĢmesi ve yaygınlaĢması için gerekli çalıĢmaları yapar, üye kayıt iĢlemlerinden sorumlu olup, bu 

konudaki tüm belge ve kayıtları tutar.  

 

Madde 22- ĠletiĢim ve Halkla ĠliĢkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri  

Federasyonun diğer özel ve tüzel kiĢiler ile diğer kurum ve kuruluĢlar ile iletiĢiminden sorumludur. Federasyonun 

halkla iliĢkilerini düzenler.  

 

Madde 23- Organizasyon Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri  

Federasyonun düzenlediği tüm eğitim, kültür, sanat ve benzeri organizasyonların düzenlenmesinden sorumludur.  

 

Madde 24- Uluslararası ĠliĢkiler Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri  

Federasyonun uluslararası kuruluĢlarla iliĢkilerini düzenler.  

 

Madde 25- Denetim Kurulu’nun OluĢumu  

Denetim kurulu, genel kurul tarafından 3 asil, 3 yedek olmak üzere üç yıl için gizli oyla, açık tasnifle seçilir. Seçilen asil 

üyeler, kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir baĢkan seçerler. Kurul en geç 6 ayda bir toplanır. Asil üyeliklerde 

bir boĢalma olduğu takdirde, aldığı oy sayısına yahut liste usulüne göre yapılan seçimlerde ilk sıradaki yedek üyeler 

çağırılır. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur.  

 

Madde 26- Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  

26.1) Federasyonun çalıĢmalarının, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, defter ve 

hesaplarını denetler  

26.2) Üç yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla, bilanço ve gelir-gider hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor 

ile genel kurula sunar.  

26.3) Denetim sırasında gördüğü eksiklikleri, ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırılıkları bir rapor halinde yönetim 

kuruluna sunar. Denetim kurulunun yapacağı çalıĢmalara, yönetim kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar. 



26.4) Denetim, iç denetim Denetleme Kurulu tarafından yapılır. 

 

Madde 27- Disiplin Kurulu’nun OluĢumu  

Genel kurul tarafından üç yıl için, gizli oy açık tasnifle seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluĢur. Kurul yapacakları ilk 

toplantıda bir baĢkan ve bir yazman seçer. Kurulun toplantı yeter ve karar sayısı salt çoğunluğudur. Disiplin kurulu, 

yönetim kurulunun isteği üzerine toplanır ve önüne gelen konu hakkında en çok 30 gün içinde, ilgilinin savunmasını 

aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra yönetim kuruluna görüĢ bildirir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili 

toplantılara katılamazlar.  

 

Madde 28- Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  

28.1) Disiplin kurulu aĢağıda belirtilen cezalardan biri ile ilgili yönetim kuruluna yazılı olarak görüĢ bildirir:  

a) Yazılı Uyarı  

b) Kınama  

c) Üyelikten Çıkarma  

 

Madde 29- BaĢkanlar Kurulu  

BaĢkanlar Kurulu, Federasyon baĢkanının baĢkanlığında, yönetim kurulu üyeleri, denetim ve disiplin kurulu baĢkanları 

ile üye dernek baĢkanlarının katılımı ile oluĢur. BaĢkanlar kurulu en geç 6 ayda bir yönetim kurulunun çağrısı üzerine 

toplanır. Belirtilen toplantı gündeminde yer almayan konuların görüĢülmesi katılanların üçte birinin oluruna bağlıdır. 

BaĢkanlar kurulu kararları bir deftere yazılarak imzalanır ve yönetim kurulunca saklanır. BaĢkanlar kurulu 

federasyonun çalıĢmaları hakkında yönetim kurulundan bilgi alır, görüĢ ve eleĢtirilerini bildirir.  

 

Madde 30- Diğer Kurullar  

Federasyon yönetim kurulu kararı ile aĢağıdaki yan komisyonlar kurulabilir:  

a) Sağlık Komisyonu 

b) AraĢtırma ve GeliĢtirme Komisyonu 

c) Hukuk Komisyonu 

d) DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu 

e) Eğitim Komisyonu  

f)  Sosyal ĠĢler Komisyonu  

g) Onur Komisyonu  

h) Gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile burada adı geçmeyen, ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerce sakıncası 

bulunmayan komisyonlar kurulabilir.  

 

Madde 31- Federasyonun Gelirleri  

a) Bir defaya mahsus olmak üzere üye derneklerden alınacak katkı payı  

b) Üye ödentileri  

c) Devlet bütçesinden alınacak yardımlar  

d) Ġktisadi devlet teĢekkülleri, özel idareler ve belediyelerden alınacak yardımlar  

e) Federasyonun amacı ve ilgili kanun hükümleri doğrultusunda yapılacak çalıĢmalardan elde edilecek gelirler 

f) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler ile kitap, dergi, gazete, film, cd ve benzeri basım ve yayım 

gelirleri ile faiz gelirleri  

g) Yardım toplama yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağıĢ ve yardımlarla, diğer gelirler  

h) ÇeĢitli tazminat ve cezalar  



i) Federasyon mülki amirliğe önceden bildirmek koĢuluyla yurt dıĢındaki kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan ayni ve nakdi 

yardım alabilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile yapılır.  

 

Madde 32- Federasyonun Giderleri  

Genel giderler, personel giderleri, amaç ve hizmet giderleri ve diğer giderler ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde 

belirtilen ilkeler ve hükümler doğrultusunda yapılacak olan harcamalardır.  

 

Madde 33- Gelir ve Giderlerde Usul  

Federasyon gelirleri alındı belgesi, giderleri harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile 

tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı 

belgeleri ile harcama belgelerinin özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere 5 yıl saklanması zorunludur  

Federasyon gelirlerini toplayacak kiĢiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yönetim kurulu baĢkanı 

tarafından üç suret yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesinin süresi aksine bir yönetim kurulu kararı olmadıkça, 

yönetim kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Yetki belgesinin bir sureti veriliĢ tarihini takip eden 15 gün içerisinde mülki 

amirliğe verilir.  

 

Madde 34- Tutulacak Defter ve Kayıtlar  

A) ĠĢletme Hesabına Göre;  

1-) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya 

katılan üyelerce imzalanır.  

2-) Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye dernek ve dernek baĢkanlarının kimlik bilgileri, federasyona giriĢ ve çıkıĢ 

tarihleri bu deftere iĢlenir. Üyelerin ödedikleri giriĢ ve yıllık aidat miktarı 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 ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle 

saklanır.  

4-) DemirbaĢ Defteri: Federasyona ait demirbaĢların edinme tarihi ve Ģekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve 

kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düĢürülmesi bu deftere iĢlenir.  

5-) ĠĢletme Hesabı Defteri: Federasyon 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 edenlerin adı, 

soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihiler bu deftere iĢlenir.  

 

B) Bilanço Esasına Göre;  

1-) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterlerin yanı sıra, 

2-) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ve kayıt Ģekli, Vergi Usul 

Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğleri esaslarına göre yapılır.  

Bu maddede sayılan defterlerin dernekler birimince veya noterlikçe onaylanması zorunludur.  

 

Madde 35- Federasyonun Feshi ve Tasfiyesi  

Federasyonun feshi genel kurul üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla karar altına alınabilir. Fesih kararı en geç 30 

gün içinde mülki amirliğe bildirilir. Feshe karar veren genel kurul federasyonun mal, para ve haklarının tasfiyesi için üç 

kiĢilik bir tasfiye kurulu seçer. Bu kurul federasyonun tüm mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan mal 



varlığını üye dernekler arasında üye sayısı oranında dağıtır. Federasyonun tasfiye iĢlemleri tamamlandıktan sonra, 

durum yedi gün içinde mülki amirliğe yazı ile tasfiye tutanağı da eklenerek bildirilir.  

Federasyonun mahkeme kararı ile feshi halinde, federasyonun mal, para ve hakları mahkeme kararı ile federasyonun 

amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip federasyona veya derneğe devredilir.  

Federasyonun kuruluĢ amaç ve ilkelerini kaybederek acze düĢmesi ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısının 

yapılamaması halinde federasyon kendiliğinden dağılmıĢ sayılır, mal, para ve hakları tasfiye kurulunca hesapların 

incelenip, borçların ödenmesinden sonra üyesi dernekler arasında üye sayısı oranında paylaĢtırılır.  

Fesih kararı alınan federasyonun defter ve belgeleri son yönetim kurulu üye veya üyelerince yasal süre boyunca 

saklanır.  

 

Madde 36- Yaptırımlar  

Tüzük ve yönetmeliklerde düzenlenen hususlara ve tüzükte belirtilen organların kararlarına aykırı davranan 

derneklere, söz konusu her fiil için genel kurulca belirlenecek oranda tazminat ödettirilir. Kararın üye derneğe 

tebliğinden itibaren en geç 30 gün içinde yapılmayan ödemelerde en yüksek banka ıskonto faizi uygulanır.  

Olağan ödentilerini federasyon genel kurulundan 30 gün öncesine kadar ödemeyen derneğin delegeleri genel kurula 

katılamazlar.  

 

Madde 37- ÇeĢitli Hükümler  

37.1) 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 10. maddesi gereğince federasyon yönetim kurulu kararı ile, iĢçi ve iĢveren 

sendikalarından ve mesleki kuruluĢlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kuruluĢlara maddi yardımda bulunabilir.  

37.2) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve KuruluĢları ile ĠliĢkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak 

koĢuluyla, Federasyon, Kamu Kurum ve KuruluĢları ile çalıĢma konularına giren hususlarda ortak projeler yürütebilir. 

 

Madde 38- Federasyon Görevlilerinin Ücretleri  

Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan baĢkan ve üyelerine ücret verebilir. Verilecek 

ücret ile, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri 

dıĢındaki üyelere ücret, huzur hakkı ya da baĢka bir ad altında herhangi bir karĢılık ödenemez.  

 

Madde 39- Federasyonun Borçlanma Usulleri  

Federasyon amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere yıllık bütçesinin yüzde ellisi oranında borçlanabilir. Bu borçlanma genel 

kurulun, yönetim kuruluna vermiĢ olduğu yetki ile yapılır. Federasyonun borçlanmasından tüm üyeler eĢit oranda 

sorumludur. 

 

Madde 40- Tüzüğün Ne ġekilde DeğiĢtirileceği 

Tüzük değiĢikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  

Genel kurulda tüzük değiĢikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. 

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, 

bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Tüzük değiĢikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 

2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değiĢikliği oylaması açık olarak yapılır.  

 

Madde 41- Yasak Faaliyetler  

Federasyon, bu tüzüğün federasyonun amacı baĢlıklı 4 üncü maddesinde belirtilen çalıĢma konuları dıĢında faaliyette 

bulunamaz. Federasyonun her türlü defter ve kayıtları ile yazıĢmalarında Türkçe ’den baĢka bir dil kullanılamaz.  

 

Madde 42- Bu Tüzük Yayınlandığı Tarihten Ġtibaren Yürürlüğe Girer  



Madde 43- Bu Tüzükte Yer Almayan Konular Hakkında Ġlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümleri Uygulanır.  

 

Madde 44- Geçici Yönetim Kurulu  

Ġlk genel kurul toplantısına kadar her dernekten kurucu olarak belirlenen aĢağıda adları yazılı kiĢilerin oluĢturduğu 

kurucular kurulu, aynı zamanda geçici yönetim kurulu olarak görev yaparlar. Geçici yönetim kurulu ilk genel kurula 

kadar kendi içinde görev dağılımı yaparak, faaliyetlerini sürdürür. 

Ankara Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına / Cemalettin ÖZMEN- Yasemin ALTINER- Atilla BABA  

Ġstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına Aydın YOLAÇ  

Bursa Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına ġevket GÜNAY  

Anadolu Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına Suat KOÇER  

Ġzmir Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına Emin Cüneyt SAĞDIÇ  

Kocaeli Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına Hasan Ömer GÜLTEKĠN  

Sakarya Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adına Fethi Mehmet AYAV  

ĠĢ bu tüzük 44 Maddeden ibarettir. 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ 

1- MUSTAFA YURTSEVER  (BAŞKAN) 

2- ÇETİN AKBULUT   (AS BAŞKAN) 

3- ÇETİN OK   (GENEL SEKRETER) 

4- HASAN ÖMER GÜLTEKİN (MALİ SEKRETER) 

5- FETHİ MEHMET AYAV (ÜYE)  

6- ERDOĞAN BAYIR  (ÜYE) 

7- O. ZEKİ ÇAĞLAYAN (ÜYE) 

8- NAZMİ YAŞAR  (ÜYE) 

9- GÖKHAN DAĞ  (ÜYE) 

 

 

 

 

 

 

Genel Kurul Tarihi  : 24.12.2011 

Tüzük Onay Tarihi : 19.01.2012 tarih ve 383 sayılı yazı 

 


