İSVİÇRE FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
I . DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMBLEMİ, AMACI, ÇALIŞMALARI VE KURUCU ÜYELERİ
1. Derneğin Adı ve Merkezi 
Madde 1:Derneğin adı “İsviçre Fenerbahçeliler Derneği’’, Almanca adı "Fenerbahçe Verein Schweiz’’` dır.
Derneğin merkezi Bassersdorf Zürih` tir. Derneğin adresi Postfach 217, 8303 Bassersdorf’ dur. Derneğin şubesi
yoktur. Ancak, gerek olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla şube veya temsilcilik açılabilir. 
2.Derneğin Amblemi 
Madde2: Fenerbahçe Spor Kulübü’ nün ambleminden yararlanılmıştır. Beyaz çerçeve içerisinde yazılmış olan
“Fenerbahçeliler Derneğ’’ adı, Derneğin kuruluş yılı olan “2003’’ yılı ve sarı alan içine yeşil “İsviçre’’ yazısı
eklenerek oluşturulmuştur. 
3. Derneğin Amaç ve Çalışmaları 
Madde 3:Derneğin amacı; Fenerbahçe taraftarlarını, sporcularını ve sporseverlerini bir çatı altında toplamak;
üyeleri arasında tanışma, arkadaşlık, yakınlık ve dayanışma oluşmasını sağlamak. Fenerbahçe Spor Kulübü ile
Dernek arasında sıcak ilişkiler kurulmasını sağlamak ve Fenerbahçe Spor Kulübünün yücelmesi için maddi ve
manevi her türlü yardımı yapmaktır. Dernek bu amaçları geliştirmek için;
a)İsviçre’ nin değişik yerlerinde spor kulübü kurabilir ve lokal açabilir. Lokalde ve diğer uygun görülecek
yerlerde konferanslar, sportif etkinlikler, yurt içi ve dışı geziler, toplantılar, piyango, balo, çay, kokteyl ve
benzeri aktiviteler düzenleyebilir. 
b) Amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla taşınır ya da taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve
kiraya verebilir. 
c) Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ürünlerinin satışına aracılık eder. 
d) Amacına uygun ve yasal olarak çeşitli yayınlar çıkartabilir. 
e) Yasalara uygun bir biçimde yurtiçinden ve yurtdışından bağış ve yardım kabul edebilir.
4.Derneğin Çalışma Alanı 
Madde 4:Dernek amaçlarına ulaşmak için sportif, sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler yapar. Siyaset, din gibi
spor dışı çalışmalar ile Fenerbahçe Spor Kulübü` ne zarar verecek etkinlik yapmaz.
a)FC Fenerbahce futbol takımı; İsviçre Futbol Federasyonu (SFV) ve Zürih Bölgesi Futbol Federasyonuna
(FVRZ) üyedir. Fifa, Uefa, SFV ve FVRZ’ in kural ve kararlarına bağlıdır. Bu kurumların vereceği kararlar
Fenerbahçe dernek üyelerini, oyuncularını ve yöneticilerini bağlar. Renkleri: Sarı-laciverttir. FC Fenerbahçe
Zürich futbol takımı; tüm organları ile dernek yönetiminde bulunan Spor koluna bağlıdır.
b) FC Fenerbahce Baselfutbol takımı; İsviçre Futbol Federasyonu (SFV) ve Basel Bölgesi Futbol Federasyonuna
(FVNWS) üyedir. Fifa, Uefa, SFV ve FVRZ’ in kural ve kararlarına bağlıdır. Bu kurumların vereceği kararlar
Fenerbahçe dernek üyelerini, oyuncularını ve yöneticilerini bağlar. Renkleri: Sarı-laciverttir. FC Fenerbahçe
Basel futbol takımı; tüm organları ile dernek yönetiminde bulunan Spor koluna bağlıdır.
c) BC Fenerbahce Bassersdorf Basketbol takımı; İsviçre Basketbol Federasyonu (FSBA), Kuzey-Doğu İsviçre
Basketbol Federasyonu (BVZO/PROBASKET) üyesidir. FİBA, ULEB, FSBA ve BVZO’ nun kural ve
kararlarına bağlıdır. Bu kurumların vereceği kararlar Fenerbahçe dernek üyelerini, oyuncularını ve yöneticilerini
bağlar. Renkleri: Sarı-Laciverttir. BC Fenerbahçe Bassersdorf Basketbol takımı; tüm organları ile dernek
yönetiminde bulunan Spor koluna bağlıdır.
5. Kurucu Üyeler
Madde 5:Dernek 03.05.2003 tarihinde Ahmet Çengeloğlu, Ahmet Eminoğlu, Engin Katrancı, Erden Sürmeli,
Muzaffer Karakoç, Şansal Çağlar, Sabahattin Apaydın, Yusuf Öztürk tarafından kurulmuştur.
II. ÜYELİK
1. Üyelik Şartları
Madde 6:Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve Ancak; İsviçre Dernekler Kanunu uyarınca
der-neklere üye olamayacak nitelikteki kişiler, Kötü şöhret sahibi olanlar; cezaları tecil edilmiş veya affa
uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar; Derneğin toplumsal, sportif
ve kültürel amaçlı çalışmaları ile çatışan veya zarar veren başka bir derneğin üyeleri Derneğe üye olamazlar.
2. Üyelik İşlemleri
Madde 7a:Yukarıdaki maddelerde gösterilen niteliklere uygun olanlar Derneğe üye olabilmek için, Dernek
Sekreterliği’nden sağlayacakları üye giriş formu ile bu formda belirtilecek en az bir üye tavsiyesi ile
başvurularını yaparlar. Başvurular, başvuru tarihini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır
ve toplantı tarihinden itibaren iki hafta içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Genel Kurul’ dan 3 ay
önce yapılan üyelik başvuruları Genel Kurul tarafından onaylanır. Kasım ayından sonra yapılan üyelik
başvurularında yıl sonuna kadar üyelik aidatı alınmaz. Sadece giriş aidatı 50.- CHF alınır.
Madde 7b:Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş aidatını ve üye olduğu yıla ait yıllık
aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı yapılmadığı takdirde, üyelik
başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik
kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır. Süresi
içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dilekçe sahibi üyeliğe kabul tarihinden itibaren Derneğin

üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kişi Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul’ da bu
kişi hakkında onursal üyelik teklifinde bulunulur. Kararı Genel Kurul verir.
3. Üyelikten Çıkma
Madde 8:Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi
yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan
birikmiş borçlarını sona erdirmez. 
4. Üyelikten Çıkarılma
Madde 9:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a) Dernek tüzüğüne ve Derneğin saygınlığına aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Dernek içinde hizipçilik yapmak ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili uygunsuz propaganda çalışmalarına
girişmek. 
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını zamanında ödememek. 
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
f) Dernek başkanı,Yönetim Kurulu ve Dernek üyelerine karşı saygısızlık etmek.(Sözlü ve Fiziki taciz).Yukarıda
sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulunun talebi ve Haysiyet Divanı`nın kararıyla
üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığı üzerinde
hak iddia edemez, bu kişilere aidatları geri ödenmez. Üyelikten çıkarılan kişinin bir sonraki Genel Kurul’ da
itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’ a kadar üyelikleri askıya alınır
III. MALİ HÜKÜMLER 
1. Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat
Madde 10:Mali Kurul her yıl Mart ayında toplanır. Bütçe Mali Kurul’ a sunulur.Giriş ücreti 1 defaya mahsus
olmak üzere 50.- CHF Yıllık aidat 100 CHF. Aynı aileye mensup kişilerin toplu olarak üyeliklerinde fert başına
aidat 50.- CHF dır. Derneğe giriş ücreti ve ilk yıllık aidat üyeliğe kabul edildikten sonraki 30 gün içerisinde
ödenir.
2. Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 11:Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:
a)Üyelik ücretleri ve yıllık aidatlar. 
b) Dernek tarafından düzenlenen piyango, eğlence ve sportif etkinliklerden sağlanan gelirler. c) Dernek – Lokal
işletmelerinden sağlanan gelirler. 
d) Promosyon malzemeleri ve reklam gelirleri. 
e) Sponsor gelirleri. 
f) Bağış ve yardımlar.
3. Bütçe 
Madde 12: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurulda kabul edilen bütçe bir sonraki seçime kadar
seçilmiş olan Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.
4. Derneğin Borçlanma Şekilleri
Madde 13: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 borçlanma miktarı bütçenin %10`unu aşamaz. Bunun dışında borçlanmayı
gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kurul`dan yetki almak
zorundadır.
5. Gelir ve Giderlerdeki Şekil
Madde 14:Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin
banka veya Postfinance aracılığı ile toplanması halinde, banka veya Postfinance tarafından düzenlenecek dekont
veya hesap özeti gibi belgeler gelir – gider belgesi yerine geçer. 
6. Defter ve Kayıtlar
Madde 15:Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
a)Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları ve Tüzükte belirtilen diğer
hususlar bu deftere yazılır. 
b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. 
c) Kurullar Karar Defteri: Her kurul kararlarını tarih ve numara sırası ile bu defterlere kaydeder.
d) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile sevki deftere kaydolunur. Gelen
evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. 
e) Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paralar, alındı belgesi ile alınır. Harcamalar gider
belgesi ile yapılır. Bu belgelerde gösterilen paraların alındıkları ve verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu
defterde gösterilir. 
f) Bilanço Defteri ve Diğer Yasal Defterler: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir. 
g) Demirbaş Defteri: Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

IV. DERNEK ORGANLARI
Madde 16:Derneğin Organları:
a)Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Haysiyet Divanı
Madde 17:Genel Kurul, Derneğin en yüksek organıdır ve Dernek üyelerinden oluşur. Genel Kurul her 2 (İki)
yılda bir ikinci takvim yılının ilk 2 (İki) ayı içinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Ayrıca Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul’ da oy hakkı bulunan asıl
üyelerin üçte ikisinin (3/2) yazılı isteği üzerine 30 (Otuz) gün içinde olağanüstü toplanır. 
1. Çağrı Şekli:
Madde 18:Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel Kurula, aidatını ödemiş tüm asil üyeler ile onur üyeleri katılır, ancak onur üyelerinin oy kullanma hakkı
yoktur. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 60 (Altmış) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi
posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa, ikinci toplantı 7 gün sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılır.
2. Toplantı Şekli:
Madde 19:Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin
kapatılması hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. 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, açık oylama usülüyle, 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 listedeki
isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Oylama zarf içinde, gizli veya açık olarak yapılır. Genel Kurul
gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan
maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan
üyelerin yarıdan bir fazlasının kabülü ile istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde
ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında mutlaka Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve reşit
olmayan üyeler Genel Kurul’a katılabilir ancak oy kullanamazlar. 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. 
3. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri
Madde 20:Yönetim ve denetim kurulu, üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık
olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı 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. Başkan adaylığı için, Dernekte en az 1 yılını doldurmuş olmak koşulu
aranır. Koşulları yerine getiren üyeler saptanan Genel Kurul tarihinden 1 ay önce Yönetim Kuruluna, Genel
Kurula sunmak üzere yazılı özgeçmişleri ve hazırladıkları liste ile başvuruda bulunmaları koşulu aranır. Denetim
Organları ve Derneğin diğer organlarına aday olanlar; hangi organa aday olduklarını en geç seçim toplantısının
yapılacağı gün “Genel Kurul Başkanlık Divanı”na liste halinde veya tek tek bildirmek zorundadırlar. Bu süre
içinde, toplu veya tek tek aday olduklarını Genel Kurul Başkanlık Divanı’na bildirmeyenler seçimlere
katılamazlar. Aday ve listeler, Divan Başkanı tarafından toplantı salonunda ilan edilerek, salonun görülebilir bir
yerinde askıya çıkarılır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük
değişikliği ve derneğin kapatılma kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla
alınabilir.
4. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 21:Aşağıda yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.
a)Dernek organlarının seçilmesi. 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi. 
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve kurulların aklanması. 
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi. 
e) Denetleme Kurulu, denetleme raporunu Genel Kurul’ a sunar. Kabulü veya reddi Genel Kurul’ a aittir.

f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi. 
g) Derneğin kapatılması. 
h) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
5. Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Madde 22: Başkan adayı, kendi vereceği Yönetim Kurulu aday listesi ile Genel Kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulu, 1 başkan, 8 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu, seçimden sonra 15 gün içerisinde
yapacağı ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, sosyal ve
dış ilişkiler sorumlusu, sportif etkinlikler sorumlusunu ve diğer çalışmaları yürütecek komisyon üyelerini
belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam
sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde Genel Kurul’ da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim
Kurulu, çeşitli etkinlikler için komisyonlar ve temsilcilikler kurmaya, uzmanlık isteyen konumlarda Yönetim
Kurulu haricinde görevli atamaya yetkilidir. Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak olan kararlarda eşitlik
halinde başkanın oyu çift sayılır. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılarda Dernek tüzüğüne ve Derneğin
saygınlığına aykırı davranışlarda bulunarak Dernek içinde hizipçilik yapan Yönetim Kurulu üyesini görevinden
oylama ile ihraç eder. Özürsüz olarak arka arkaya 2, takvim yılı içinde toplam 5 toplantıya katılmayan üye
Yönetim Kurulu’ n dan istifa etmiş sayılır. İlk yedek üye atanır. 
Madde 23: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a)Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, b) Gelir ve gider
hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’ a sunmak, 
c) Haysiyet Divanının kararlarını uygulamak.
d) Genel Kurul gündemini hazırlamak. 
e) Genel Kurul’ da alınan kararları uygulamak. 
f) Her çalışma yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu
çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’ a sunmak. 
g) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
h) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
6. Yönetim Kurulunun Dağılmış Sayılması
Madde 24:Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dahil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve
getirilmesine rağmen) salt çoğunluğun altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu dağılmış sayılır. İstifa etmemiş
üyeler seçime kadar görevlerine devam ederler. Bu durumda; Yönetim Kurulu 1 (Bir) ay içerisinde olağan üstü
Genel Kurulu toplamak zorundadır.
7. Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri 
Madde 25:Denetleme Kurulu, üç asil ve iki yedek üye olarak 2 (İki) yıl boyunca görev yapmak üzere Genel
Kurul’ da seçilir. Denetleme Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
Genel Kurul’ da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 
Madde 26:Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinliklerini, 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 Kurul’a sunar. Denetleme Kurul’ u; olağanüstü durumların tespiti halinde Haysiyet Divanı ile birlikte
alacağı kararla Genel Kurul’ u çağırmaya yetkilidir.
8. Haysiyet Divanının Oluşumu, Görev ve Yetkileri 
Madde 27:Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğü zaman
toplanır. Asil üyelerle toplantı yeter sayısı sağlanamazsa yedek üye toplantıya katılır ve çoğunlukla karar verir.
Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından yapılacak yazılı başvuruları Yönetim Kurulu’ na
bildirir. Şikayet konusu üye veya üyelerden yazılı savunmalarını alarak 30 (Otuz) gün içinde karar alır. Gerekli
durumlarda ek süre alabilir. Haysiyet Divanı’ nın aldığı kararlara üyenin veya üyelerin ilk yapılacak Genel
Kurul’ da Divan başkanlığına yazılı olarak itiraz hakkı vardır. Söz konusu itirazlar Genel Kurul’ da görüşülür ve
karara bağlanır. Genel Kurul’ un aldığı karar kesindir.
9. Derneğin İç Denetimi 
Madde 28:Denetleme Kurulu tarafından en az yılda iki defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Denetleme
Kurulu, en az 15 gün önceden yazılı olarak denetlemenin yapılacağını bildirir.Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu’ nun yaptığı denetleme ile anlaşmaya varamaz ise elinde bulundurduğu dökümanları yetkili bir hukuk
bürosuna inceletebilir.
10. Onursal Başkan:14 Şubat 2007 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul` da, kurucu üye sayın Yusuf Öztürk` ün
tavsiyesi üzerine sayın Ünal Şale yapılan oylama sonucu Onursal Başkan seçilmiştir.

V. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, DERNEĞİN KAPATILMASI VE MAL VARLIĞININ TEMİZLEME
ŞEKLİ, KAPANIŞ
1.Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği? 
Madde 29:Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, Genel
Kurul nedeniyle üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için
genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle
toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar
çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’ da tüzük
değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
2. Derneğin Kapatılması 
Madde 30:Derneğin kapatılmasına Genel Kurul karar verir. Genel kurulda kapatılma konusunun
görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. İlk toplantıda gerekli
çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 15 gün sonra yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Kapatılma kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda kapatma kararı oylaması açık olarak yapılır. 
3. Temizleme 
Madde 31:Genel Kurulda kapatma kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının temizlenmesi son
yönetim kurulu üyelerinden oluşan temizleme kurulunca yapılır. Bu işlemlere, kapatılmaya ilişkin genel kurul
kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Temizleme kurulu,
mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının temizlenme işlemlerini baştan sonuna kadar
tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belge-leri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık
ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Temizleme işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda
bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar
tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel
kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu yerdeki
amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Temizlemeye ilişkin tüm
işlemler temizleme tutanağında gösterilir ve temizleme işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene
dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini temizleme kurulu
sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. 
4. Bildirim Yolu 
Madde 32:Her türlü bildiri üyenin adresine yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği
Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan bildirinin, haber verilmeden geri verilmesi halinde, bildiri konusu
evrakın onbeş gün içinde veya bildirini içeriğine göre ayrıca belirlenecek süre içinde Dernek yönetiminden
alınması, Dernek merkezinde ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan olunur. İşbu ilan, bildiri hükmündedir. 
5. Kapanış 
Madde 33:İşbu Tüzük ana maddelerinin İsviçre Dernekler Kanuna uygunluğu, İsviçre’ deki yetkili makamlar
tarafından onayı ve yayını ardından sonar doğabilecek her türlü Hukuki istekler için Zürih Mahkemeleri yetkili
kılınmıştır. İsviçre Fenerbahçeliler Derneğinin tüzüğü 20 Şubat 2011 tarihinde yapılan tadilat sonucu Genel
Kurul’ da kabul edilmiştir.

	
  

