TÜRKĠYE GO OYUNCULARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ
MADDE 1: Derneğin Adı, Merkezi, Resmi Ġnternet Sitesi ve
Resmi E-posta Grubu:
Derneğin adı “Türkiye Go Oyuncuları Derneği”dir. Merkezi Ankara’dadır. Resmi Internet
Sitesi
adresi
"http://www.tgod.org.tr/
dir.
Resmi
e-posta
grubu
goyunculari@yahoogroups.com dur.

MADDE 2: Dernek Kurucuları:
Mehmet DARDENĠZ (T.C.)
Bilgisayar Uzmanı
Kutlugün Sokak No: 15/3, Cebeci, ANKARA

Ġ. Alpar KILINÇ (T.C.)
Yüksek Makina Mühendisi
08.01.1995 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini saygı ile anıyoruz.

Melek KARALĠ (T.C.)
2. Etap Eston Blokları A2-B18 Kat:9
No: 38 Eryaman ANKARA

Ertuğ AKKOL (T.C.)
Vişnezade Mahallesi Aktarlar Sok.
23/6 Beşiktaş İSTANBUL

Kerem KARAERKEK (T.C.)
Meneviş Sok. No: 65/5 A. Ayrancı
ANKARA

Tuncay GÖNCÜOĞLU (T.C.)
Bilgisayar Programcısı
Gerede Sokak No: 2/9 A. Ayrancı
ANKARA

Cem KENDĠ (T.C.)
Yüksek Makina Mühendisi
08.01.1995 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini saygı ile anıyoruz.
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MADDE 3: Derneğin Amacı:
Uzakdoğu kökenli bir oyun olan Go oyununu yaygınlaştırmak, tanıtmak, bu sayede
insanları düşünce sporlarına yöneltmek, oyuncuları bir çatı altında toplamak,
oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini sağlamak amaçlarını güder.

MADDE 4: Derneğin Faaliyetleri:
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için turnuvalar, kurslar, konferanslar, geziler, bilimsel
çalışmalar, sergiler ve kamplar düzenler, Go konusunda dergi ve kitaplar yayınlar, il
içinde şubeler açar, taşınmaz mal edinebilir, iktisadi işletme kurabilir, işletebilir ve
yardım sandığı kurabilir.
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yukarıda sayılanlarla kısıtlı kalmamak üzere
aşağıdaki faaliyetlerde de bulunur:
a) Go oyununun tanıtılmasını sağlayacak ve promosyon, tanıtım, reklam, seminer,
konferans, sunum, turnuva ve yayın ile kısıtlı kalmayacak her türlü tanıtıcı faaliyet.
b) Go oyunu için gerekli malzemelerin Türkiye’ye ve Türkiye'de teminini sağlamak.
c) Türkiye'de go oyunu malzemelerinin kolaylıkla edinilebilir olmasını sağlamak
amacıyla üretmek, ürettirmek, ithal etmek ya da ithal ettirmek ve ticaretini yapmak.
d) Go oyunu ile ilgili yazılı materyalin tercümesini yapmak, yaptırmak ve basım işlerini
düzenlemek.
e) Go oyuncularının haberleşmelerine ve tanışmalarına yardımcı olmak.
f) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ile üyelerin
amaç ve hizmet konularına ilişkin görgüsünü, bilgisini ve deneyimini arttırmak
amacıyla:
1. Her türlü faaliyette bulunmak, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar, yarışmalar
düzenlemek, üyeleri arasında sportif, kültürel, toplumsal faaliyetler ve sporda
gelişmeyi özendirici yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, düzenlenen
karşılaşmalara katılmak, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi
ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden
yararlanmalarını sağlamak.
2. Hakem yetiştirmek, yetişmiş hakemlerden faydalanmak, go oyunculuğu
seviyelerini eğitimler, turnuvalar vb. yollarla değerlendirmek, sertifikalandırmak ve
lig benzeri fikstürler ile bu faaliyetlerin sonuçlarını yaymak, sağlıklı bir yaşam için
sporun önemi kadar spor ortamının önemini kavratarak toplum bilincini geliştirmek.
3. Eğitmenler yetiştirmek, yetişmiş eğitmenlerden faydalanmak, üyelerinin go
oyunculuğu seviyelerini eğitimler, atölyeler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler,
paneller, kurslar ve benzeri yollarla arttırmak. Eğitmenleri ve eğitimleri
derecelendirmek ve denetlemek. Eğitmenlerin gelişimi için kurs, eğitim, konferans,
seminer, panel vb. etkinlikler düzenlemek. Bu konuda hizmet veren kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet almak.
g) Go kulüpleri ile ve diğer Go dernekleri ile iş birliği yapmak, bu tür kuruluşları
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desteklemek.
h) Go oyununu tanıtma maksadıyla kurs, toplantı ve seminerler düzenlemek.
i) Mevcut oyuncuların gelişmesini sağlamak maksadıyla kurs, toplantı ve seminerler
düzenlemek.
j) Yurt dışında faaliyet gösteren Go dernekleri ile ve üst kuruluşlarla bağlantı kurmak.
Bu tür uluslararası kuruluşlara dernek olarak üye olmak.
k) Go oyuncularının seviyelerini belirlemek, uluslararası standartlara uygun şekilde bir
puanlama sistemini işletmek ve konu ile ilgili bilgisayar programlarını temin etmek.
l) Go oyuncularının düzenli olarak oyun oynayıp kendilerini geliştirebilecekleri yerleri
temin etmek.
m)Go dünyasındaki gelişmeleri üyelerine duyurmak.
n) Go oyunu ile ilgili “Taşlı Yol” dergisini yayınlamak.
o) Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokaller açmak, işletmek ya da
işlettirmek.
p) Dernek gayrimenkul alır, satar ve kiralar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na bu konuda
yetki verir.
q) Her yıl geleneksel olarak Alpar Kılınç Go Turnuvası'nın düzenlenmesini sağlamak.
Dernek bu hususta organizasyon için ilk teklifi ODTÜ Alpar Kılınç Go Topluluğu'na
yapar.

MADDE 5: Siyasetle Ġlgisizlik:
Dernek'in siyasetle ilgisi kesinlikle yoktur. Üyelerin kişisel siyasi faaliyetleri olursa
bunlardan dernek mesul değildir.

MADDE 6: Derneğe Üyelik:
Derneğin Asil ve Onur olmak üzere iki tür üyeliği vardır. Asil üyelik “Öğrenci” ve
“Kurumsal” olmak üzere iki alt türe daha sahiptir.

Derneğe Üye Olma Koşulları:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişilerin üyeliğe
alınmalarında aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:
a) Üyeliğe giriş formunun doldurulması, başvuru sahibi tarafından imzalanması, bu form
üzerinde aday üyenin en az iki Dernek üyesi tarafından üyelik için tavsiye edilmiş
olması koşulu ile bu formun Dernek Yönetimine verilmesi,
b) Yönetim Kurulu’nda gerekli incelemenin yapılarak başvurudan itibaren 30 gün içinde
adaya yazılı olarak kararın bildirilmesi, (Derneğe üye olmak isteyenler hakkındaki
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kararlar, karar defterine "Kabul" ya da "Reddedilmiştir" biçiminde geçilir. Başvurusu
reddedilen kişiye red nedeni bildirilmek zorunda değildir.)
c) Aday üyenin bu bildirimden itibaren 15 gün içinde yıllık aidat dahil tüm üyelik
yükümlülüklerini yerine getirmesi ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra üyelik
defterine üyelik kimliğinin işlenmesi ve kimlik belgesinin verilmesi,
d) Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday hakkındaki üyeliğe kabul kararı
kendiliğinden ortadan kalkar.
e) Üyelik başvurusu reddedilen adayın kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde
Yönetim Kurulu’nun kararına karşı Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un
kararı kesindir.
f) Derneğin giriş aidatı yoktur.

Asil Üye:
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bunları gerçekleştirmek için çalışan, seçme,
seçilme hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü olan üyelerine Asil Üye denir. Asil Üye
olabilmek için yukarıda bahsi geçen şartları sağlamak, süreci tamamlamış olmak ve
üyelik aidatını aksatmadan ait olduğu yılın Mart ayından önce ödemiş bulunmayı
taahhüt etmek şarttır.
Asil üye olma şartlarını sağlayan ve öğrenci olduklarını belgeleyen başvuru sahipleri
Öğrenci Üye olarak kaydedilirler ve Asil Üyelere tanınan haklara ek olarak varsa
kendilerine tanınan diğer kolaylık ve haklardan faydalanırlar.
Tüzel kişiler yukarıda bahsedilen asil üye olma şartını sağlamaları durumunda Kurumsal
Üye olarak kaydedilirler ve Asil Üyelere tanınan haklara ek olarak varsa kendilerine
tanınan diğer kolaylık ve haklardan faydalanırlar.

Onur Üyesi:
Derneğe ve Go oyununa maddi ve manevi katkıda bulunanlar ile derneğin amaçlarını
benimseyerek çalışmak isteyen, ancak üye olamayacak durumda olan kişiler ile
yabancılar Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyesi olabilirler. Onur üyelerinin Genel
Kurul'da seçme, seçilme hakkı ve aidat verme zorunlulukları yoktur. Yönetmelik,
yönerge ve benzeri diğer mevzuat ile ayrıca kısıtlanmadıkça Asil üyelere tanınan diğer
haklardan faydalanabilirler.

Üyelere Yapılacak Bildirimler:
Üyelere yapılacak bildirimler, başvuru dilekçesinde bildirdiği eposta adresine, değiştirip
de yazılı olarak kayıttan geçirterek Derneğe bildirmişse bu yeni eposta adresine, adresi
bulunamıyorsa Dernek e-posta grubunda ya da Dernek Genel ağ sitesinde yayınlanarak
yapılır.
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Üyelikten Çıkma, Çıkarılma Şartları ve Şekilleri:
Üyelikten Çıkma:
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların nedenin
oluşum tarihinden, dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendiliğinden o
dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş
borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
1. Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, derneğin toplum
nezdindeki itibarını zedelemek, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışlar
sergilemek.
2. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını yılın ilk iki ayı içinde ödememek,
3. Dernek'in yönetmelik, yönerge, talimatname ve benzeri diğer iç mevzuatına ısrarla
aykırı davranmak,
4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten
çıkarılır. Ayrıca Medeni Kanunumuzun 67. maddesinde belirtilen haklı nedenlerle
Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma hakkı saklıdır. Medeni haklarını kullanma
ehliyetini kaybetmiş olmak, üyenin ölümü, gaipliğine karar verilmesi veya onur üyesi
olabilmek için gereken niteliklerin yitirilmesi halinde üyelik kendiliğinden sona erer.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında
hak iddia edemez. Ödenti ya da katılma payı borçlarını makul nedenlerle ödemeyerek
üyelikten çıkarılan kişiler, çıkarılma tarihini izleyen 60 gün içinde başvurarak tahakkuk
etmiş borçlarını ödemeleri halinde, yeniden üyeliğe kabul edilebilirler. Bu takdirde
dernek alacakları birikmiş faizleri ile birlikte tahsil edebilir.
Ölen üye dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidat borçları ödenmediği takdirde
Yönetim Kurulu kanuni yollara başvurabilir.
Üyelikten çıkarılan kişinin Genel Kurul'da itiraz hakkı vardır. Bu hususta kararı Genel
Kurul verir.

MADDE 7: Genel Kurul:
Genel Kurul Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:
a) Genel Kurul derneğin kayıtlı üyelerinden oluşur. Her üye oy ve söz sahibidir.
b) İki yılda bir, Aralık ayı içerisinde olağan Genel Kurul toplantısı yapılır.
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c) Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinin beşte birinin yazılı ve imzalı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
d) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin
yazılı ve imzalı isteği üzerine Genel Kurul'u 30 gün içerisinde toplantıya çağırır.

Genel Kurulu Toplantıya Çağırma:
e) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin
listesini düzenler; toplantı yeri, günü, saati ve gündemini belirler.
f) Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri
ve gündemi elektronik posta ile bildirilmesi ile toplantıya çağırılırlar.
g) Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası ile Genel Kurul
toplantısı yapılabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıdaki üye sayısı, Yönetim Kurulu ile denetleme
kurulundaki üye sayısının iki katından az olamaz.
h) Genel Kurul toplantısı başkan veya başkanın görevlendireceği bir üye tarafından
açılır.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri:
i) Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek.
j) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek.
k) Dernek tüzüğünü değiştirmek.
l) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek.
m)Derneği feshetmek.
n) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
o) İktisadi işletme ve sandık kurulmasını kararlaştırmak ve işletmek amacıyla yönetim
kuruluna yetki vermek.

Genel Kurulun Karar Alma Usulü:
p) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen
konuların gündeme alınması zorunludur.
q) Genel Kurul'da kararlar hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
r) Genel Kurul'un yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonucunda tüm tutanak ve belgeler
Yönetim Kurulu'na verilir.
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MADDE 8: Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
a) Derneği kanun ve tüzük çerçevesinde yönetmek ve temsil etmek.
b) Dernekler kanunundaki tutulması gereken defterleri tutmak.
c) Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Üyelik başvurularını incelemek, gerekli kararları almak, üyeleri azletmek itiraz ve
özürleri görüşmek.
e) Genel Kurul toplantısı için gündem hazırlamak.
f) Derneğin gelir gider işlerini yaparak sonuçlandırmak.
g) Derneğin yıllık bütçesini belirlemek.
h) Genel Kurul kararlarını uygulamak.
i) Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.
j) Dernek müdürünü atamak, müdürün görevlerini, temsil imza ve harcama konuları ile
diğer konulardaki yetkilerini belirlemek.
k) Derneğin faaliyetlerinde belirtilen hususları gerçekleştirmek için çalışmak, amacına
uygun faaliyette bulunan dernek ve kurumlarla iş birliği yapmak, amaçlarını
gerçekleştirmek için gerekirse gerekli zaman ve yerlerde dernek üyeleri arasından
komisyonlar kurmak.Üyelerine yurt içi veya yurt dışındaki kongrelerde,
sempozyumlarda, panellerde, uluslararası toplantılarda ve muhtelif çalışma
komisyonlarında derneği temsil yetkisi vermek. (Bu yetki, karar defterine işlenir ve
temsil hakkı verilen üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.)
l) Derneğin personelini işe almak ve işine son vermek.
m)Derneğin işleyişi, etkinlikleri ve diğer faaliyetleri ile ilgili şartname, yönetmelik,
yönerge ve benzeri diğer belgeleri hazırlamak, hazırlatmak, değiştirmek, yürürlüğe
almak, yürürlükten kaldırmak, yürütmek ve yürütmeyi denetlemek.

Yönetim Kurulu'nun Üye Sayısı, Seçilme Usul ve Şekli:
n) Genel Kurul 5 asil 5 yedek üye olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerini gizli oyla seçer.
Eğer Genel Kurul isterse bu seçimi açık oyla yapar.
o) Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde
Yönetim Kurulu, kendi içinde yapacağı bir seçimle yeni bir başkan belirler. Listedeki
ilk yedek üye ise Yönetim Kurulu'nda göreve başlar.
p) Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple boşalma olursa, yedek listedeki üyeler sıra
ile Yönetim Kurulu'na dahil edilirler. Yönetim Kurulu sayısı boşalmalar sebebiyle
yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse
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Genel Kurul bir ay içerisinde toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu'nun Toplanma Şekli ve Karar Alma Usulü:
q) Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere en az üç asil üyenin bir
araya gelmesi ile toplanır. Bu toplantılarda alınan kararlarda çoğunluk sağlanamazsa
toplantı, diğer üyelerin katılımı ile tekrar edilir.
r) Yönetim Kurulu aldığı kararları gerekçeleri ile açıklamak zorundadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:
BaĢkan:
s) Derneği her hususta temsil eder.
t) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
u) 550,00TL’na kadar olan harcamaları Yönetim Kurulu kararı olmadan yapabilir. Karar
sonradan alınır. Bu miktar Genel Kurul tarafından artırılabilir.

BaĢkan Yardımcısı:
v) Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder.
w) Başkanın verdiği işleri yapar.

Sayman:
x) Dernek parasını emaneten saklar, banka işlemleri ile ilgilenir.
y) Yanında 550,00TL’na kadar dernek parası bulundurabilir. Bu miktar Genel Kurul
tarafından artırılabilir.

Genel Sekreter:
z) Alınacak kararları yazar.
aa)

Dernek yazışmalarını yürütür.

bb)

Derneğe ait defterleri yazar, dosyaları ve evrakları saklar.

MADDE 9: Denetleme Kurulu:
Denetleme Kurulu'nun Görevleri:
a) Derneğin hesap ve defterlerini incelemek.
b) Gerekli görüldüğü hallerde Genel Kurul'u göreve çağırmasını, Yönetim Kurulundan
Sayfa 8/12

istemek.

Denetleme Kurulu'nun Üye Sayısı, Seçilme ve Usul Şekli:
c) Genel Kurul, 3 asil ve 3 yedek olmak üzere Denetleme Kurulu üyelerini gizli oyla
seçer. Eğer Genel Kurul isterse bu seçimi açık oyla yapar.
d) Denetleme Kurulu Başkanı'nın herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde
Denetleme Kurulu, kendi içinde yapacağı bir seçimle yeni bir başkan belirler.
Listedeki ilk yedek üye ise Denetleme Kurulu'nda göreve başlar.
e) Denetleme Kurulu'nda herhangi bir sebeple boşalma olursa, yedek listedeki üyeler
sıra ile Denetleme Kurulu'na dahil edilirler. Denetleme Kurulu sayısı yedek üyelerle
beraber 3’ün altına düşerse, 30 gün içerisinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulu'nun Toplanma Şekli ve Karar Alma Usulü:
f) Denetleme Kurulu 3 üyenin bir araya gelmesi ile toplanır.
g) Denetleme Kurulu aldığı kararları gerekçeleri ile açıklamak zorundadır.

MADDE 10: Derneğin ġubeleri:
a) Dernek şube açabilir.
b) Dernek şubesinin kurulması, Genel Kurul'un konuyla ilgili alacağı kararla
gerçekleştirilir. Genel Kurul kararını takiben, Yönetim Kurulu 30 gün içerisinde şube
kurucusu olarak yetki verilecek dernek üyelerini belirler. Yetki verilen dernek üyeleri,
şubenin kuruluşu ile ilgili gerekli yazılı müracaatı şube açılacak ilin valiliğine yaparlar.
c) Şube üyelerinin tamamı Dernek Genel Kurulu'nda temsil edilir ve her bir üye Dernek
Genel Kurulu’nda bir oy hakkına sahiptir.
d) Dernek Genel Kurul'u, şubenin feshine karar verebilir. Fesih kararı Genel Kurul'da
hazır bulunan üyelerin üçte iki oranında oyu ile alınır. Dernek şubesinin feshi en geç
15 gün içerisinde şubenin bulunduğu ilin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir.

Dernek Şubeleri İç Tüzüğü:
e) Şube derneğin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ile doğrudan ilişki kuramaz.
f) Şube üyeleri, derneğe üye olma, üyeliğin sona erme şartları ve şekillerine tabidir.
g) Şube organları ve gelirleri şunlardır:

ġube Genel Kurulu:
h) Şubeye kayıtlı bütün üyelerden meydana gelir. Misafir üyeler Genel Kurul'a katılabilir,
ancak oy kullanamazlar. Genel Kurul'un görevleri, Dernek Genel Kurul'una ait olan
görevlerin, şubenin çalışma sahasına inhisar etmek kaydı ile aynıdır. Şube Genel
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Kurul toplantısı, bütün üyelere yazı ile duyurulur. Ayrıca ilan yapılmaz. Şube Genel
Kurulu, iki yılda bir Ekim ayı içerisinde toplanır. Toplantı usulü Dernek Genel
Kurulu'nda olduğu gibidir.

ġubenin Yönetim Kurulu:
i) Üç asil, üç yedek üyeden oluşur. İki yıl için şube Genel Kurulunca seçilir. Yönetim
Kurulu kendi içerisinde bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim
Kurulu'nda bir üyelik boşaldığında sıradaki ilk yedek üye kurula katılır. Şube Yönetim
Kurulu'nun görev ve sorumlulukları, Dernek Yönetim Kurulu'na ait görev ve
sorumlulukların şubenin çalışma sahasına inhisar etmek kaydı ile aynıdır. Dernek
Yönetim Kurulunca verilen görevler ayrıca yerine getirilir. Şube Yönetim Kurulu her yıl
için gelir ve gider hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini, Dernek Yönetim Kurulu'na
bildirerek onayını alır.

ġube Denetçisi:
j) Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilir. Ayrıca bir yedek denetçi de seçilir.
Görevde boşalma halinde yedek denetçi görevi devralır. Denetçi'nin görevi, Dernek
Denetleme Kurulu'na ait görevlerin, şubenin çalışma sahasına inhisar etmek kaydı ile
aynıdır.

ġube Gelirleri:
k) Şubenin geliri, Dernek Yönetim Kurulu'nun şubeye tahsis edeceği meblağdan
ibarettir. Şubenin sosyal faaliyetlerinden (yemek, turnuva, balo, v.s.) elde edilecek
gelirler Dernek Yönetim Kurulu'na haber verilerek şube geliri olarak kabul edilir.
l) Şubeler vakıf ve fon kuramaz.

Ġl temsilcilikleri:
m)İl temsilcilerini, temsilcilik süreleri ve temsilcilerin görev ve yetkilerinin sınırlarını
belirleme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

MADDE 11: Derneğin Gelirleri:
a) Her bir üyeden yıllık alınacak toplam 160,00TL aidat.
b) Her bir öğrenci üyeden yıllık alınacak toplam 50,00TL aidat.
c) Her bir kurumsal üyeden yıllık alınacak toplam 1200,00TL ya da aylık alınacak
toplam 100,00TL aidat.
d) Dernek amaçlarına uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin gelirleri.
e) Yasalara uygun bağış ve yardımlar.
f) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen; piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor
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yarışması, turnuva, seminer, eğitim, çalıştay, konferans ve diğer faaliyetlerden
sağlanan gelirler.
g) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
h) Dernek'in, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
giriştiği iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
i) Diğer hak bütün gelirler.

MADDE 12: Derneğin Sandık Kurması :
Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz ve başka adlarla üyelerine
aktarmamak şartıyla üyelerin Go taşı, Go tahtası, Go kabı, Go saati, Go kitabı gibi
malzeme ihtiyacını ve diğer mal ve hizmetlerle, kaynağı Go olan kısa vadeli kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandığın kuruluş ve çalışma
esasları, Yönetim Kurulunca kabul edilen yönetmeliklerle düzenlenir.

MADDE 13: Derneğin Eklentileri :
Dernek gerekli gördüğü hallerde lokal, sandık, iktisadi işletme, şube, temsilcilik ve
bunlar dışında kalıp kendisine kanun ve yönetmeliklerce kurma hakkı tanınmış
eklentileri kurar ve işletir. Kanunen başkaca bir kısıtlama olmadığı sürece bu eklentileri
kurmak, işleyişini düzenlemek, yönetmeliklerini hazırlamak, yönetmek, yönettirmek,
işletmek, işlettirmek ve tasfiye etmek Yönetim Kurulu yetkisindedir.

MADDE 14: Bildiri, Beyanname ve Benzeri Yayınların
Yapılması:
Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapılması Yönetim Kurulu kararı gereğince
Başkan veya Genel Sekreterin imzası ile yapılır.

MADDE 15: Derneğin Borçlanma Usulleri:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması
halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve
hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 16: Ġç Denetim:
İç denetim, Dernekler Yasası ile ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu ve Genel Kurul tarafından yapılır ya da bu konuda görevlendirilen
bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılabilir.
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MADDE 17: Dernek Tüzüğünün DeğiĢtirilmesi:
a) Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.
b) Tüzük değişikliği için, Yönetim veya Denetleme Kurulları'nın tamamının veya dernek
üye sayısının beşte birinin imzalı dilekçeleri ile teklif verilebilir.
c) Tüzük değişiklikleri toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki oranında oyu ile kabul
edilir.

MADDE 18: Fesih ve Tasfiye:
a) Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı için Genel
Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse, Genel Kurul ikinci defa toplantıya
çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları
üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıda hazır bulunan
üyelerin üçte iki oranında oyu ile alınır.
c) Derneğin feshi en geç 15 gün içerisinde en büyük mülki amire yazılı olarak bildirilir
d) Derneğin feshi halinde, borçlar ödendikten sonra kalan para hazineye intikal eder

MADDE 19: Hüküm Eksikliği:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın
dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı
A. Eren KURTER

Sayman
Ferhat
BARIŞ
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Sekreter
Seçil YEŞİLIRMAK

Başkan Yardımcısı
Kerem KARAERKEK

Üye
Ertuğ
AKKOL

