
ANKA BRİÇ SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

Madde 1. Derneğin adı “Anka Briç Spor Kulübü Derneği‘’dir. Kısa adı ANBSKD olup, merkezi 
Ankara’dadır. Şubesi yoktur. Derneğin renkleri gri turkuazdır. 

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI 

Madde 2. Derneğin amacı ve çalışma konuları; 

a. Briç sporuna gönül verenleri, seçkin bir topluluk içerisinde bir araya getirmek, ulusal ve 
uluslararası turnuvalara katılmak, turnuvalar düzenlemek, ülkemizde briç sporunu yaymak 
ve seviyesini yükseltmek,  

b. Briç sporuna yeni başlayanlara ve briç bilgisini ilerletmek isteyenlere, briç kursu açmak, 
okullarda briç öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, 

c. Briç sporu ile ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası yayınlara abone olmak, bilgisayar 
oyunları hazırlamak, kütüphanenin zenginleşmesini sağlamak, amacın gerçekleştirilmesi için 
gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için 
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve 
kırtasiye malzemelerini temin etmek, çeşitli kitle iletişim araçları (basın, radyo, televizyon ve 
internet) yardım ve aracılığı ile briç sporunun tanıtılması için prodüksiyonlar yapmak ve 
mevcutlardam faydalanmak, 

d. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetinde bulunmak, yurt içinden ve yurt 
dışından bağış kabul etmek, 

e. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadı ile 
iktisadi, ticari işletmeler kurmak ve işletmek, 

f. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve 
kültürel tesisler kurmak ve bunları donatmak, 

g. Üyeler arasındaki beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devamı için yemekli toplantılar, 
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve bunun gibi eğlenceli etkinlikler düzenlemek, 

h. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan, taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya 
vermek, kiralamak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

j. Yurt içi ve dışındaki benzer amaçlı dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlar ile 
proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

k. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak, 
platform oluşturmaktır. 

DERNEK ÜYELİKLERİ VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 

Madde 3. Derneğin; asıl ve onur olmak üzere iki tür üyeliği vardır. 

Asıl Üye 

Madde 4. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek, bu 
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve 
tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de 
yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.  

 

 



Onur Üyesi 

Madde 5. Derneğin kuruluşunda veya gelişmesinde katkıda bulunanlara, kulüp yaşamında 
kişiliği ve davranışları ile örnek olanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurulun onayı ile 
onur üyeliği verilir. Bir yılda ikiden fazla onur üyeliği verilemez. Onur üyeleri, dilediklerinde 
yıllık ve giriş ödentisi ödemeden dernekten yararlanırlar. Yabancı gerçek kişilerin onur 
üyeliğinde, Türkiye’de yerleşme hakkı koşulu aranmaz. 

Asıl Üyelik İşlemleri 

Madde 6. Üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılır. Başvuruda, iki asıl 
üyenin de imzası bulunur. Başvuru ilan tahtasında 15 gün süre ile asılır. Bu kişiler hakkında 
her asıl üyenin Yönetim Kuruluna yazılı görüş bildirme hakkı vardır. Başvuru, Yönetim Kurulu 
tarafından en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve 
sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Asıl üyeliği onaylanmayan kişi, ilk itiraz hakkını 
Genel Kurula yapar. Genel Kurul’da da başvurusu redde uğrayan kişi, beş yıl geçmeden tekrar 
üyeliğe başvuramaz. Üyeliğe kabul edilenler, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Üyelik Ödentileri 

Madde 7. Üyelik ödentileri, her yıl alınan yıllık ödenti ve bir kereye mahsus alınan giriş 
ödentisinden oluşur. 

Asıl üyeliğe geçenler, yıllık ödentileri ile birlikte giriş ödentilerini de öderler. Bu ödentileri bir 
ay içinde ödemeye başlamayanların üyeliği sona erer. 

Derneğe giriş ödentisi ve yıllık ödenti Genel Kurul tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu 
tarafından tahsil edilir 

DERNEK ÜYELİĞİNİN YİTİRİLMESİ 

Üyelikten Çıkma 

Madde 8. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin 
istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten 
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma 

Madde 9. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır; 

a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

b.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 

c. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, 

d. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, 

e. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak. 

Üyelikten çıkarma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Hak İddiası 

Madde 10. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek 
malvarlığında hak iddia edemez. 

 

 



DERNEK ORGANLARI 

Madde 11. Derneğin organları şunlardır: 

a. Genel Kurul, 

b. Yönetim Kurulu, 

c. Denetleme Kurulu, 

d. Onur Kurulu. 

GENEL KURUL 

Madde 12. Derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel 
Kurul olağan toplantısını, üç yılda bir, Şubat ayı içersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek 
gün, yer ve saatte yapar. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim 
Kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi 
Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü 

Madde 13. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün 
önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet 
sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine 
ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak 
suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı 
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile 
ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

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. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

 

Toplantı Usulü 

Madde 14. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği 
ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması 
sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu 
toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az 
olamaz. 

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu 
üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, 
Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine 
girerler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu 
başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı 
yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. 



Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman 
seçilerek divan heyeti oluşturulur. 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine 
kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerini karşılarını imzalamaları 
zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır 
bulunan üyelerden onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme 
alınması zorunludur. 

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Aidat 
ödemeyen Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel 
kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille 
görevlendireceği kişi oy kullanır. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile 
yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler, Yönetim 
Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni 
seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Madde 15. Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
seçimleri gizli oylama ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan 
başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği 
yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık 
dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 

Açık oylamada, divan başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. 

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük 
değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile 
alınabilir. 

Olağanüstü Toplantı 

Madde 16. Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya 
dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü 
toplantıya çağrılabilir. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, 
sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu çağırmakla görevlendirir. 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar 

Madde 17. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile dernek 
üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı 
kararlar geçerlidir. 

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Madde 18. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim 
ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç 
Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idari amirliğine bildirilir. 



 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 19. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır: 

a. Dernek organlarının seçilmesi, 

b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

c. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası, 

d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul 
edilmesi, 

e. Dernek için gerekli olan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların 
satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

f.. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları için hazırlanacak yönetmeliklerin incelenmesi aynen 
veya değiştirilerek onaylanması, 

g. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve personel ile bunlar dışında 
görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik yolluk miktarlarının belirlenmesi, 

h. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi, 

i. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması, 

j. Derneğin vakıf kurması, 

k. Derneğin fesih edilmesi, 

l. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman 
görevden alabilir. 

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. 

Yönetim Kurulunun Teşkili 

Madde 20. Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısını üç gün içinde yapar ve alacağı bir kararla 
görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. 

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. 
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya 
katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde Genel 
Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 21. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, 



b. Gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak 
Genel Kurula sunmak, 

c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak, 

d. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz 
malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin 
ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

e. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 

f. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, 

g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile 
Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula 
sunmak ve Genel Kurulun toplanmadığı yıllarda Şubat ayı içinde Dernek panosunda ilan 
etmek, 

h. Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

ı. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

i. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

j. Turnuva ile ilgili esasları ve yıl içinde iştirak edilecek yarışmaları belirlemek, 

k. Yıl içinde gelişen ve değişen şartlara göre turnuva direktörlerinin sayısını arttırmak, 
azaltmak, 

l. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda klübü temsil edecek kişi ve takımları oluşturmak, 

m. Briç ile ilgili tüm toplantılara gidecek delege ve temsilcileri belirlemek, 

n. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

Denetim Kurulunun Teşkili 

Madde 22. Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde 
Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. 
Denetim kurulu aralarından birini başkan seçer. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 23. Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın 
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet 
gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun 
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı 
geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve 
toplandığında Genel Kurula sunar. 

Denetim kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. 

Dernek, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırabilir, ancak bu işlem denetim 
kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Onur Kurulu 

Madde 24. Onur kurulu, üç asıl ve iki yedek üyeden kurulur ve kendi arasında bir başkan 
seçer. 



Onur kurulu, Yönetim Kurulunun yazılı teklifi ile, üyelik onuruna aykırı olduğu iddia edilen 
olayları inceler ve kararlarını uygulaması için Yönetim Kuruluna bildirir. Onur kurulu 
kararlarına itiraz uygulamayı durdurmaz. Ancak, üyenin itirazı halinde ilk Genel Kurul 
toplantısına kadar ertelemek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Genel Kurul kararı kesindir. 

Onur kurulunun verebileceği cezalar; yazılı ihtar, yarışmalardan veya kulüpten süreli 
uzaklaştırma, çıkarma olup, kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak çıkarma kararını Yönetim 
Kurulu verir. 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

Madde 25. Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır: 

a. Üye giriş ve yıllık aidatı, 

b. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, 

c. Çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

d. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

e. Dernek amacını gerçekleştirmek için girişilen ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

f. Briç turnuvalarının giriş ücreti, 

g. Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalardan ANBSKD gelirleri, 

h. Sair gelirler. 

TUTULACAK DEFTERLER 

Madde 26. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur ve kullanılmaya başlamadan önce İl 
Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. 

a. Karar defteri, 

b. Üye kayıt defteri, 

c. Evrak kayıt defteri, 

d. İşletme hesabı defteri. 

Alındı Belgeleri 

Madde 27. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Bankalar aracılığıyla tahsili halinde, 
banka dekontu veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri, 
Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Buna ilişkin esaslarda mevzuata uyulur. 

Beyanname Verilmesi 

Madde 28. Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemleri yılsonu itibariyle, 
her takvim yılının ilk dört ayı içinde, dernek başkanı tarafından mahallin mülki amirliğine 
verilir. 

Mali İşler 

Madde 29. Yönetim Kurulunun ödeme satın alma, banka ve benzeri işlemleri; başkan veya 
başkan yardımcısı veyahut genel sekreter ile sayman üyeden en az ikisinin müşterek imzaları 
ile gerçekleşir. Tek imza ile yapılmış mali işlemler derneği bağlamaz. 

İç Denetim 

Madde 30. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu 
tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız Denetim Kurullarına da denetim 



yaptırılabilir. Ancak yapılacak bu denetimler Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz. 

 

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği, 
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 
dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve 
denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula 
sunar. 

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri 
tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme 
isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.  

Borçlanma 

Madde 31. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç 
duyulması halinde Yönetim Kurulu kararıyla borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal 
ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.  

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve derneği 
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği  

Madde 32. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği 
yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki 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 değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu 
toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikidir. Genel kurulda 
tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye 

Madde 33. Derneğin tasfiyesi halinde, mal varlığı Briç Federasyonuna ilgili mevzuat 
çerçevesinde devredilir. 

Kurucu Üyeler 

Madde 34. Derneğin kurucu üyeleri şunlardır: 

Adı Soyadı 
Levent ÖZGÜL Geçici Yönetim Kurulu Başkanı 
Derya BALCI Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nil DARILMAZ Geçici Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
Arzu ÇİÇEK Geçici Yönetim Kurulu Saymanı 
Toygar ALPER Geçici Yönetim Kurulu Üyesi 
Tuna ÖZGÜL Kurucu Üye 
Ziynet BALCI Kurucu Üye 
   


