TÜZÜK TASLAĞINDA YAPILAN REVİZYONLAR
ESKİ TASLAK
MADDE 5- Bursaspor’un
tüm kurul
ve
organları ,
yukarıda belirtilen amaç ve
hedefler doğrultusunda, kurumsal yönetim
ilkelerine uygun , şeffaf ve denetlenebilir bir
yönetim anlayışını yansıtan stratejik bir plan
çerçevesinde çalışır.

YENİ TASLAK MADDE
STRATEJİK
PLANLAMA
KURUMSAL YÖNETİM

VE

MADDE-5 - Bursaspor’un tüm kurul ve
organları, yukarıda belirtilen amaç ve
hedefler doğrultusunda, kurumsal yönetim
ilkelerine uygun, şeffaf, denetlenebilir ve
hesap verilebilir bir yönetim anlayışını
yansıtan stratejik bir plan çerçevesinde
çalışır.

Değişiklik : Hesap verilebilirlik bir kurumsal yönetim ilkesi olarak maddeye eklendi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
ÜYE TANIMI

MADDE 6- Üye, üyelik için Yasa'da ve Tüzük’te
öngörülen şekil ve şartları yerine getirmek MADDE 6- Üye, üyelik için Yasa'da ve
suretiyle, Bursaspor Kulübü Derneği üyesi
Tüzük’te öngörülen şekil ve şartları yerine
sıfatını kazanan, gerçek ya da tüzel kişilerdir.

getirmek suretiyle, Bursaspor Kulübü
Derneği üyesi sıfatını kazanan , gerçek
kişilerdir.

Değişiklik: Eski Tüzükte'de yer alan ancak hiç uygulanmayan Tüzel Kişi üyelik,
suistimal edilebileceği yönünde gelen eleştiriler dikkate alınarak Taslak'tan çıkartıldı.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
Üyelik Koşulları

MADDE 9/1-c- Bursa kulüpleri dışında, aynı ya
da daha üst profesyonel liglerde takımı olan MADDE-9.1/c- Bursa kulüpleri dışında,
başka herhangi bir kulübe veya bunlarla ilintili
başka herhangi profesyonel bir kulübe veya
bir sivil toplum kuruluşuna üye olmamak,

bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna
üye olmamak,

Değişiklik: Maddedeki alt lig-üst lig ayrımına yönelik eleştiriler dikkate alınarak, bu
ayrım kaldırıldı.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
Üyelik Koşulları

MADDE 9/1-f- Üyelikte iki yılını doldurmuş iki
asıl üye ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en az
bir kişi tarafından önerilmek. Ancak ,
Bursaspor’da lisanslı olarak en az iki yıl spor
yapmış sporcular ile başvuru yılı dahil olmak
üzere Bursaspor Kulübü spor branşlarından
herhangi birisine ilişkin, geçmiş iki yıla ait
kombine bilet sahibi olduğunu ispat eden
gerçek kişilerin, başka üyelerce önerilmesi
gerekmez.

MADDE-9.1/f
Üyelikte iki yılını doldurmuş iki asıl üye ya
da Yönetim Kurulu üyelerinden en az bir kişi
tarafından önerilmek. Ancak , başvuru yılı
dahil olmak üzere Bursaspor Kulübü spor
branşlarından
herhangi birisine ilişkin,
geçmiş iki yıla ait kombine bilet sahibi
olduğunu ispat eden gerçek kişilerin ve
Bursaspor’da lisanslı olarak en az iki yıl spor
yapmış sporcuların başka üyelerce önerilmesi
gerekmez. Bir üye, bir yıl içerisinde en
fazla üç kişiyi üyeliğe önerebilir.

Değişiklik : Blok üyelik gibi suistimalleri önlemek için, yıllık üye referans sayısı
sınırlaması getirilmesi yönündeki öneri, maddeye eklendi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
Üyelik Başvuru Süreci

MADDE 9.2- Üyelik başvuruları, her ayın ilk 5
(beş) günü içerisinde yapılır.
MADDE - 9.2. Üyelik başvuruları, her ayın

ilk 5 (beş) günü
Başvurular, bir
Bursaspor’un resmi
yayınlanır.

içerisinde yapılır.
liste
halinde
internet sitesinde

Değişiklik: Üyelik sürecine ilişkin şefafflık sağlaması ve camianın bu süreci takip
edebilmesi için internet sitesinde üye başvurularının yayımlanması önerisi dikkate
alınarak maddeye eklendi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN
MADDE 10- Yazılı olarak yapılacak ONAYLANMASI

üyelik başvurusu, en çok otuz gün içinde
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve
MADDE 10- Yazılı olarak yapılacak
sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
üyelik başvurusu, en çok otuz gün içinde
Üye Kabul ve Sicil Kurulu’nun olumsuz
görüşüne rağmen, Yönetim Kurulu tarafından
başvurusu kabul edilen üye ya da üyeler ile
ilgili son karar , yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında, ayrı bir gündem maddesi olarak
görüşülür ve oylamaya sunulur. Genel Kurul
tarafından üyeliği onaylanmayan kişi, bu karar ile
üyelikten çıkartılır.

Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve
sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

Üye Kabul ve Sicil Kurulu’nun olumsuz
görüşüne rağmen, Yönetim Kurulu tarafından
başvurusu kabul edilen üye ya da üyeler ile
ilgili son karar , yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında, ayrı bir gündem maddesi
olarak görüşülür ve oylamaya sunulur. Genel
Üyelik başvurusu kabul edilmeyen kişinin, Kurul tarafından üyeliği onaylanmayan kişi,
yeniden üyelik başvurusu yapması için ret bu karar ile üyelikten çıkartılır.
kararı verilmesi tarihinden itibaren
yıllık sürenin geçmesi gerekir.

1 ( bir)

Üye Kabul ve Sicil Kurulu’nun olumlu
rağmen,
Yönetim Kurulu
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak görüşüne
tarafından
başvurusu
reddedilen kişi
deftere kaydedilir. Tüzel Kişi üyeler için ayrı
ile
ilgili
son
karar
,
ilgili
kişinin itiraz
bir üye kaydı tutulur.
başvurusu üzerine yapılacak ilk Genel
Kurul toplantısında, ayrı bir gündem
maddesi olarak görüşülür ve oylamaya
sunulur. Genel Kurul tarafından üyeliği
onaylanırsa kişi, bu karar ile üyelik
hakkını kazanır.
Üyelik başvurusu kabul edilmeyen kişinin,
yeniden üyelik başvurusu yapması için ret
kararı verilmesi tarihinden itibaren 1 ( bir)
yıllık sürenin geçmesi gerekir.
Değişiklik : Taslakta yer almayan ''Üye Kabul ve Sicil Kurulu'nun olumlu görüşüne
rağmen Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun reddedilmesi'' haline ilişkin
düzenleme, maddeye eklendi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
ÜYE GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK
ÖDENTİ :

MADDE 11- Üye giriş ve yıllık ödenti miktarı
her Olağan Mali ve İdari Genel Kurul’da bir
sonraki yıl için yeniden belirlenebilir.
Bursaspor’a gönül vermiş her bireyin katılımının
sağlanması açısından, yıllık ödenti kabul edildiği
dönemdeki net asgari ücretin en fazla 4'de 1’i
(dörtte biri) oranında olabilir. Üye giriş ödentisi
ise kabul edildiği dönemdeki net asgari ücreti
geçemez.

MADDE 11- Üye giriş ve yıllık ödenti
miktarı her Olağan Mali ve İdari Genel
Kurul’da bir sonraki yıl için yeniden
belirlenebilir. Bursaspor’a gönül vermiş her
bireyin katılımının sağlanması açısından,
yıllık ödenti kabul edildiği dönemdeki net
asgari ücretin en fazla 5'te 1’i (beşte biri)
oranında olabilir. Üye giriş ödentisi ise
kabul edildiği dönemdeki net asgari ücretin
yarısını geçemez.

Değişiklik : Yıllık ödenti ve giriş ödentisi belirlenirken , kulüp üyelerinin sosyo-ekonomik
profilinin dikkate alınması yönündeki eleştiriler dikkate alınarak , azami sınırlar indirildi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
ORGANLARA ADAYLIK KRİTERLERİ

MADDE 16 a. Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu
istisna olmak üzere , bir üye , Genel Kurul
tarafından
seçilen birden fazla organa
aday olamaz .
b. Üye, Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu
Başkanlığı veya üyeliğinden , adaylık
başvurusu ile birlikte çekilmemişse, aday
olamaz.

MADDE -16
a. Türkiye
Futbol Federasyonu Delege
Kurulu adaylığı istisna olmak üzere, bir
üye, seçimle göreve gelen birden
fazla organa aday olamaz .
b. Üye, Türkiye
Futbol Federayonu
Delege Kurulu adaylığı istisna olmak
üzere
Bursaspor Divan Başkanlık
Kurulu Başkanlığı veya üyeliğinden,
adaylık
başvurusu
ile
birlikte
çekilmemişse, aday olamaz

TFF Delege Kurulu istisnası genişletildi, Divan Başkanlık Kurulu ve üyelerinin
TFF Delege Kurulu adaylığı ilgili belirsizlik giderildi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
ORGANLARA ADAYLIK KRİTERLERİ

MADDE 16.1 ‐ Başkan adaylığı için ,yukarıdaki
koşullara ek olarak , en az iki yıldır Bursaspor
üyesi olmak veya herhangi bir dönemde
Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak, görev yapmış
olmak gereklidir.
Başkan adayının
başvurusunun işleme
alınması için ; oy kullanma hakkına sahip
bulunan en az 100 ( yüz) üye tarafından,
imzaları noter onaylı bir dilekçeyle, Bursaspor
Başkanlığı’na aday gösterilmesi gereklidir.
Bu
koşulları
içermeyen Başkan adaylığı
başvurusu işleme alınmaz.
Yönetim Kurulu adaylığı için, sadece bir başkan
adayının listesinde yer alarak seçime girilir.
Bir listede yer almaksızın tek başına aday
olunamaz.

Başkan ve Yönetim Kurulu Adaylığı
MADDE ‐16.1.
Başkan adaylığı için ,yukarıdaki koşullara ek
olarak , en az üç yıldır Bursaspor üyesi
olmak veya herhangi bir dönemde
Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak,görev
yapmış olmak gereklidir.
Başkan adayının başvurusunun işleme
alınması için ; oy kullanma hakkına sahip
bulunan en az 100 ( yüz) üye tarafından,
imzaları noter
onaylı
bir dilekçeyle,
Bursaspor Başkanlığı’na aday gösterilmesi
gereklidir. Bir üye ancak bir Başkan adayı
için imza verebilir.
Bu koşulları içermeyen Başkan adaylığı
başvurusu işleme alınmaz.
Yönetim Kurulu adaylığı için, sadece bir
başkan adayının listesinde yer alarak seçime
girilir. Bir listede yer almaksızın tek başına
aday olunamaz.

Değişiklik : Başkan adaylığı için aranan kıdem 3 yıla çıkartıldı. Sadece tek Başkan Adayı
için imza verme sınırlaması getirildi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
ORGANLARA ADAYLIK BAŞVURUSU
MADDE 17/a

‐
‐
‐
‐

MADDE 17/a

a. Organlara
adaylık
aşağıdaki esaslar uygulanır.

başvurusunda

Başkan Adayı veya listesinde bulunanlardan bir
aday ;

Başkan Adayı veya listesinde bulunanlardan
bir aday ;

8 ( sekiz) asıl, 5 ( beş) yedek Yönetim Kurulu
üyesi;
3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek Disiplin Kurulu üyesi
,
4 ( dört) asıl 4 ( dört ) yedek Türkiye Futbol
Federasyonu Delege Kurulu üyesi
Aday göstermesi durumunda, ayrı bir liste
halinde 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek
Denetim Kurulu üyesi ,

8 ( sekiz) asıl, 5 ( beş) yedek Yönetim
Kurulu üyesi;
3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek Disiplin Kurulu
üyesi ,
4 ( dört) asıl 4 ( dört ) yedek Türkiye Futbol
Federasyonu Delege Kurulu üyesi
Aday göstermesi durumunda, ayrı bir liste
halinde 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek Denetim
Kurulu üyesi ,

adaylarının isimleri ile listedeki her adayın
kendi ıslak imzasını içeren
başvuru
dosyasını, Bursaspor Divan Başkanlık
Kurulu’na, seçimli
Genel Kurul’un ilk
toplantısından 7 (yedi) gün önce teslim eder.

adaylarının isimleri ile listedeki her adayın
kendi ıslak imzasını içeren
başvuru
dosyasını, Bursaspor Divan Başkanlık
Kurulu’na, seçimli
Genel Kurul’un ilk
toplantısından 7 (yedi) gün önce teslim eder.
Divan Başkanlık Kurulu liste teslimi
sırasında, Başkan Adaylarına, Bursaspor
altyapısına katkı yapılması konusunda
tavsiyede bulunur.

Değişiklik: Başkan adaylarının kulüp altyapısına bağış yapmasına ilişkin teamüle ilişkin
bir düzenleme yapıldı.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

ORGANLARA ADAYLIK BAŞVURUSU
MADDE 17.d ‐
Divan Başkanlık Kurulu tarafından alınan
başvurular , aday ve seçilme yeterliliği
bakımından
incelenir. İnceleme sonucunda
seçilme yeterliliğine sahip olmayan adayların
durumu , Başkan adaylarına bildirilir. Listesinde
eksilme meydana gelen Başkan adayı, Seçimli
Genel Kurul ilk toplantısından 2 (iki) gün
öncesine kadar, listesini tamamlar. Listesini
tamamlamayan aday seçime katılamaz.

MADDE‐17/d‐
Divan Başkanlık Kurulu tarafından alınan
başvurular , aday ve seçilme yeterliliği
bakımından incelenir. İnceleme sonucunda
seçilme yeterliliğine
sahip
olmayan
adayların durumu , Başkan adaylarına
bildirilir. Listesinde eksilme meydana gelen
Başkan adayı, Seçimli Genel Kurul ilk
toplantısından 2 (iki) gün öncesine kadar,
listesini tamamlar. Organlardaki asıl aday
listelerini tamamlamayan aday seçime
katılamaz.

Değişiklik : Aday listesi tamamlanmamasına ilişkin yaptırım asıl aday listeleri ile
sınırlandırılmıştır.
ESKİ TASLAK

MADDE 19 Bursaspor Başkanlığı’na aday olan üyeler, seçim
çalışması için kulübün yayın organlarından,
canlı yayın veya bant yayını şeklinde konuşma
yapabilirler. Söz konusu yayınlar adayların
isimlerine göre alfabetik sıraya uyulmak suretiyle
yapılır. Görevdeki Bursaspor Başkanı son
konuşmacı veya ilk konuşmacı şeklinde öncelik
hakkını kullanabilir. Başkan adayları en çok
60 (altmış) dakikalık seçim çalışması yayını
yapabilir. Bu yayınlarda adaylar tarafından,
Bursaspor Başkanı seçilmeleri durumunda
yapacakları çalışmalar ve projeler anlatılır

YENİ TASLAK MADDE
BAŞKAN
ADAYLARININ
ÇALIŞMASI

SEÇİM

MADDE 19 - Bursaspor Başkanlığı’na
aday olan üyeler, seçim çalışması için
kulübün yayın organlarından, canlı yayın
veya bant yayını şeklinde
konuşma
yapabilirler. Söz konusu yayınlar adayların
isimlerine göre alfabetik sıraya uyulmak
suretiyle yapılır. Görevdeki Bursaspor
Başkanı son konuşmacı veya ilk konuşmacı
şeklinde öncelik hakkını kullanabilir. Başkan
adayları en çok 60 (altmış) dakikalık seçim
çalışması yayını yapabilir. Yayının tekrarı
aynı esaslarla gerçekleşir. Bu yayınlarda
adaylar tarafından, Bursaspor Başkanı
seçilmeleri
durumunda
yapacakları
çalışmalar ve projeler anlatılır.

Değişiklik : Yayın tekrarının aynı esaslarla yapılmasına ilişkin öneri madde metnine
eklenmiştir.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

MADDE 21.2./son fıkra
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri
bırakılamaz. Genel
Kurul
toplantısında
kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile
alınır. Ancak, tüzük değişikliği ya da derneğin
feshi
kararlarının, katılan üyelerin üçte
ikisinin kabulü ile alınması zorunludur.

MADDE 21.2. (son fıkra)
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri
bırakılamaz. Genel Kurul toplantısında
kararlar, oy hakkı olan ve Genel Kurul’a
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Ancak, tüzük değişikliği ya da derneğin
feshi kararlarının, katılan üyelerin üçte
ikisinin kabulü ile alınması zorunludur.

Değişiklik : Karar çoğunluğunun oy hakkı olan üyelerle sağlanacağına dair düzeltme
yapıldı.
ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
GENEL

KURUL’UN

GÖREV

VE

MADDE 22/f
YETKİLERİ
Bütçenin gelir kalemlerinin % 25’ini (yüzde
yirmi beşini ) aşan oranlarda borçlanma talebi MADDE 22/f- Genel Kurul tarafından
yapılması halinde, Yönetim Kurulu’na borçlanma onaylanmış
bütçe gelir kalemlerinin
yetkisi vermek,

% 25’ini (yüzde yirmi beşini ) aşan oranlarda
borçlanma talebi yapılması halinde, Yönetim
Kurulu’na borçlanma yetkisi vermek,

Değişiklik : Maddede yer alan bütçe terimi '' Genel Kurul tarafından onaylanmış bütçe ''
şeklinde açıklandı.
ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
GENEL KURUL’UN
YETKİLERİ

GÖREV

VE

MADDE 22/f
Taşınmaz malların alınması ve satılması ile intifa MADDE 22/h - Taşınmaz malların alınması
hakkı tesisi konularında Yönetim Kurulu’na yetki
ile ilgili Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
vermek,

MADDE
22/iTaşınmaz
malların
satılması konusunda,
ilgili
taşınmaz
bilgileri de belirtilmek suretiyle Yönetim
Kurulu’na yetki vermek,
Değişiklik : Genel kurul tarafından taşınmaz malların alım satımı konusunda Yönetim Kurulu'na
yetki verilmesine ilişkin düzenleme ayrılarak, taşınmaz satışına dair verilen yetkinin ilgili
taşınmaz bilgilerini de içerecek şekilde, belirli hale gelmesi şeklinde düzenlendi.İntifa hakkı
düzenlemesi kaldırıldı.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
GENEL

KURUL

TOPLANTISININ

MADDE 26.2. Genel Kurul Divanı’nın Oluşumu
AÇILIŞI VE İŞLEYİŞİ
Genel Kurul Divanı’nın oluşumunda aşağıdaki
esaslar uygulanır.
MADDE 26.2. Genel Kurul Divanı’nın
c. Aday gösterme işlemi;
Oluşumu


Bursaspor Başkanı veya seçimli toplantılarda
Bursaspor Başkan Adayları tarafından,
 Divan Kurulu Başkanlığı tarafından,
 En az 50 genel kurul üyesinin imzasıyla
 ,
hallerinden birisinin gerçekleşmesi kaydıyla,
yazılı olarak, Genel Kurul Divan Başkanı, Başkan
Vekili ve Yazman üyeyi gösterir bir blok liste
şeklinde yapılır.

c. Aday gösterme işlemi;Bursaspor Başkanı
veya seçimli toplantılarda Bursaspor
Başkan Adayları tarafından ya da Divan
Kurulu Başkanlığı tarafından, yazılı
olarak, Genel Kurul Divan Başkanı,
Başkan Vekili ve Yazman üyeleri gösterir
bir blok liste şeklinde yapılır.

Değişiklik : Divan oluşumunda ''50 Genel Kurul üyesinin imzasıyla''
çıkartılmıştır.

ESKİ TASLAK

MADDE 27.1/g‐Oy, Genel Kurul Divanı’nın
belirleyeceği yeterli sayıdaki sandıkta ve
görevlendirilen en az iki kişiden oluşan sandık
kurullarının önünde , her bir
zarfın ayrı
sandıklara atılması ile kullanılır. Oy kullanan
üyenin Genel Kurul Giriş Kartı sandık
görevlilerince teslim alınır.

hali maddeden

YENİ TASLAK MADDE
Oy Kullanma
MADDE- 27.1/g
Oy, Genel Kurul Divanı’nın belirleyeceği
yeterli sayıdaki sandıkta ve görevlendirilen
en az iki kişiden oluşan sandık kurullarının
önünde , her bir zarfın ayrı sandıklara
atılması ile kullanılır. Oy kullanan üyenin
Genel Kurul Giriş Kartı sandık görevlilerince
işaretlenir.

Değişiklik : Genel Kurulda seçim güvenliğinin sağlanmasına yönelik pratik bir
madde metnine eklenmiştir.

öneri

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

MADDE-28Seçimli
genel
kurullarda, İBRA OYLAMASI VE SONUÇLARI
organların seçimine ilişkin oylamaya geçilmeden
önce, mevcut yönetim döneminin idari ve mali
MADDE-28- Seçimli genel kurullarda,
açıdan ibrası için oylama yapılır.
organların seçimine ilişkin oylamaya

geçilmeden önce, mevcut yönetim döneminin
idari ve mali açıdan bir bütün olarak ibrası
için oylama yapılır. Yönetim ve Denetim
Kurulu
üyeleri kendileri hakkında
yapılan ibra oylamasına katılamaz.
Değişiklik : Hukuki ihtilaflara sebep olmaması için , ibra oylamasının usulüne ilişkin
( bütün halinde oylama ve oy hakkı yoksunluğu) maddeye ekleme yapılmıştır.
ESKİ TASLAK

MADDE 28.2/b
İbra edilmemiş Yönetim Kurulu’nun görev aldığı
tüm süreç için inceleme başlatılır. Denetim
Kurulu, yapacağı inceleme ile ilgili Bağımsız
Denetim Kuruluşları ile anlaşabilir ve onlara da
inceleme raporu hazırlatabilir.

YENİ TASLAK MADDE
MADDE
28.2.
İbra
Durumunda Yapılacaklar

Edilmeme

Genel Kurulda yapılan oylama neticesinde,
Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ibra
edilmezse ;

a. Yeni seçilen Denetim Kurulu, 15 gün
içerisinde
ibra
gündemi
ile
olağanüstü olarak toplanır.
b. İbra
edilmemiş
Yönetim
Kurulu’nun görev aldığı tüm süreç
için inceleme başlatılır. Denetim
Kurulu, yapacağı inceleme ile
birlikte
Bağımsız
Denetim
Kuruluşlarına da inceleme raporu
hazırlatır.
Değişiklik : İbra edilmemiş Yönetim dönemine ilişkin denetim Kurulu tarafından bağımsız
denetim yaptırılması zorunlu hale getirilmiştir.
ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
MADDE 28.2/j
Denetim Kurulu
üyesi
olup ibra
edilmeyen organlarda görev alan kişinin
üyeliği, ilk toplantıda
düşürülür. Yeri
yedek listedeki üye ile tamamlanır.

Değişiklik : İbra edilmeyen organlarda görev yapan kişinin Denetim Kurulu üyeliğinin
düşürülmesi düzenlendi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
MADDE 29.2. Görev Bölümü

MADDE 29.2. Görev Bölümü
Yönetim Kurulu ilk toplantısında; kulübe ilişkin
bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla, kendi içinden;

Yönetim Kurulu ilk toplantısında; kulübe
ilişkin bütün işlerin düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla, kendi içinden;
a. 1 (bir) As Başkan (ikinci başkan)

a. 1 (bir) As Başkan (ikinci başkan)
b. 1(bir) Mali İşlerden Sorumlu Yönetim
b. 1 (bir) Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Kurulu Üyesi (Mali Asbaşkan)
Üyesi (Mali Asbaşkan)
c. 1
(bir)
Taraftar
ve
Üye
c. 1 (bir) Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu
İlişkilerinden
Sorumlu Yönetim
Üyesi
Kurulu Üyesi
d. 3 (üç) üyeden oluşan Altyapı ve Gençlik
Geliştirme İcra Komitesi
seçer ve
Yönetim Kurulu üyeleri
seçer ve üyeleri arasında çeşitli konularla ilgili bir arasında, stratejik
yönetim
planına
ya da birden fazla görev için iş bölümü yapabilir. uygun şekilde, ekonomik, sportif, idari

ve sosyal alanlarla ilgili bir ya da birden
fazla görevle yetkilendirerek iş bölümü
yapabilir.
Değişiklik : Altyapı ve Gençlik Geliştirme İcra Komitesi bu maddeden kaldırılmış , ayrı bir kısım
olarak düzenlenmiştir. Taraftardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin adı Taraftar ve Üye
İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak değiştirilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri
arasındaki işbölümünün stratejik plana uygun yapılması hükme eklenmiştir.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
MADDE ‐ 30.1.Yönetim Kurulu'nun Yetki ve

MADDE ‐ 30.1.Yönetim Kurulu'nun Yetki ve Görevleri
Görevleri
c. Seçilmesini takiben en geç 6 (altı ) ay
c. Seçilmesini takiben 6 (altı ) ay içerisinde,
yoksa
kulüp stratejik
yönetim
planını
hazırlamak,
varsa
startejik
planının
uygulanması ya da stratejik planın revizyonu
konusunda proje hazırlamak ve Kulubün resmi
internet sitesinde yayınlamak,

içerisinde, kulübün 3 yıllık stratejik yönetim
planını hazırlayarak, Kulübün Misyon ve
Vizyonunu belirleyip, kısa, orta ve uzun
vadeli planlamasını yapmak; bu planı
Kulübün
resmi internet
sitesinde
yayınlamak ,
d. Her yıl /sezon sonunda, planlanmış işleri ve
hedeflerin
ulaşılma
seviyelerini
ve
sonuçlarını inceleyerek değerlendirmek,
iyileştirmeler yapmak ve faaliyetlerin
sürekli iyileşmesini, gelişmesini sağlamak
ve bunu kulübün internet sitesinden
yayınlamak
e. Önceki
yönetimlerce
hazırlanmış,
uygulanmakta olan bir stratejik plan varsa;
en geç 3 (üç) ay içerisinde, bu planı
incelemek, eğer gerekiyorsa iyileştirme
yapmak ve
gerekçelerini
kulübün
resmi internet sitesinde yayınlamak,

Değişiklik:Stratejik plan ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde değişiklik yapılmıştır.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

MADDE ‐ 30.1.Yönetim Kurulu'nun Yetki ve
Görevleri
v. Bursaspor
Kulübünün,
Temel
değerlerini, etik ve kültürünü
taraftar kuruluşları ile birlikte
oluşturmak.
z. Bursaspor’un tüm mali ve idari işlerini
yürütmek, bu amaçla Kulüp Bilgi
Yönetimi Sistemini dijital ortamda
kurmak,
yönetmek,
korumak,
geliştirmek , mevzuatın kendisine
verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri
kullanmak

Değişiklik: Kulüp etik değerleri ve Kulüp Bilgi Yönetimi Sistemine ilişkin hükümler
eklendi.
ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

İÇ DENETİM
MADDE 32 ‐ Bursaspor’da iç denetim
esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya
Denetim Kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği
gibi,
bağımsız
denetim
kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca
denetim
yapılmış
olması,
Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.

MADDE 32 ‐ Bursaspor’da iç denetim
esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya
Denetim Kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim
kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Denetim Kurulu’nun bağımsız denetim
yaptırması halinde bu konudaki harcama
Bursaspor bütçesinden karşılanır. Genel
Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız
denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz. Aynı bağımsız denetim
firması veya iştiraklerinden en fazla iki kez
üst üste hizmet alımı yapılabilir.

Değişiklik: Denetim Kurulu tarafından yaptırılacak
bağımsız denetimin bütçeden
karşılanmasına ilişkin hüküm ile aynı denetim firmasından üst üste hizmet alımına
sınırlama getirildi.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ
MADDE 33 - Denetim Kurulu’nun
görev ve yetkiler şunlardır ;
k.
Ana bütçeden altyapıya ayrılması
gerekli olan payın, tüzük hükümlerine göre
sağlanmaması veya eksik sağlanması yada
altyapıda
yetişmiş
futbolcuların
transferlerinden
gelen
yetiştirme
tazminatlarının, altyapıya ayrılan paya
eklenmemesi durumunda,
Yönetim
Kurulu’ndan bu aykırılıların giderilmesini
talep etmek,

Değişiklik: Denetim Kurulu'nun denetim yetkisi ve sonuçları bakımından , maddeye
somutlaştırıcı ek yapılmıştır.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
MADDE 35.2. Geçici Üyeleri
Divan Kurulu’nun Geçici Üyeleri şunlardır ;
...
d. Görev başında bulunan Türkiye
Futbol Federasyonu Delege Kurulu
Üyeleri ,

Değişiklik : TFF Delege Kurulu üyeleri de
eklenmiştir.

Divan Kurulu'nun geçici üyesi olarak

ESKİ TASLAK

MADDE 36/b:Üye Kabul ve Sicil Kurulu’nun 2
(iki) asıl ve 2 (iki) yedek üyesini seçmek, gerekli
gördüğü taktirde belirlediği bu üyeleri görevden
almak , yerlerine aynı usulle yeni üye seçmek,

YENİ TASLAK MADDE
DİVAN KURULU’NUN GÖREV VE
YETKİLERİ
MADDE 36 - Bursaspor Divan
Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır ;
b. Üye Kabul ve Sicil Kurulu’nun 2 (iki)
asıl ve 2 (iki) yedek üyesini , aday olan
Divan Kurulu
üyeleri
arasından
seçmek,
gerekli gördüğü taktirde
belirlediği bu üyeleri görevden almak,
yerlerine aynı usulle yeni üye seçmek,

Değişiklik : Divan Kurulu tarafından seçilecek Üye Kabul ve Sicil Kurulu'nun , Divan
Kurulu üyeleri arasında seçileceğine ilişkin maddeye açıklık getirilmiştir.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
DİVAN BAŞKANLIK KURULU

MADDE 38- Divan Başkanlık Kurulu;
Divan Kurulu’nun, Olağan Genel Kurul
Toplantısı’ndan sonra , en geç otuz gün içinde
yapacağı seçimle tek liste ile seçime gidildiği
takdirde, üyelerin çoğunluğunun oyu ile açık
oyla, birden fazla liste ile seçime gidildiği
takdirde ise gizli oyla, üç yıl süreyle seçilen, 1
(bir) başkan, 4 (dört) üye ve 4 (dört) yedek
üyeden oluşur.

MADDE 38- Divan Başkanlık Kurulu;
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ndan
sonra , Divan Kurulu’nun, en geç otuz gün
içinde yapacağı seçimle, tek liste ile seçime
gidildiği takdirde, üyelerin çoğunluğunun
oyu ile açık oyla, birden fazla liste ile seçime
gidildiği takdirde ise gizli oyla, üç yıl süreyle
seçilen, 1 (bir) başkan, 1 (bir) yazman,
3 (üç) üye ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

Değişiklik : Divan Kurulu'nun talebiyle yazman üye eklendi.

ESKİ TASLAK
DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU
MADDE- 39 Disiplin Kurulu, Seçimli
Genel Kurul Toplantısında seçilen , Hukuk
Fakültesi mezunu ve beş yıllık mesleki
deneyim koşulunu taşıyan, 3 (üç) asıl üye ve 3
(üç) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu, ilk Olağan ya da Olağanüstü
Seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görev
yapar. Görevi süresince, Disiplin Kurulu
üyelerine, Bursaspor’da başka hiç bir görev
verilemez.

YENİ TASLAK MADDE
DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU
MADDE- 39
Disiplin Kurulu,
Seçimli Genel Kurul Toplantısında seçilen ,
Hukuk Fakültesi mezunu ve beş yıllık
mesleki deneyim koşulunu taşıyan, 3 (üç)
asıl üye ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu, ilk Seçimli Genel Kurul
toplantısına kadar görev yapar. Görevi
süresince, Disiplin Kurulu üyelerine,
Bursaspor’da başka hiç bir görev verilemez.
Değişiklik : Maddede düzeltme yapıldı ( ilk seçimli Genel Kurul'a kadar görev yapma)
ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

41.1.Disiplin Soruşturmasının Açılması

41.1.Disiplin Soruşturmasının Açılması

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum
ve davranışlardan herhangi birinin saptanması
durumunda; Bursaspor organları veya olay ile
ilgili üyeler, yazılı olarak Yönetim Kurulu aracılığı
ile Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin
Kurulu’na başvurabilir.

Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren
tutum ve davranışlardan herhangi birinin
saptanması durumunda; Bursaspor organları
veya ilgili üyeler, yazılı olarak Yönetim
Kurulu aracılığı ile Yönetim Kurulu ise
doğrudan Disiplin Kurulu’na başvurabilir.

Değişikilik : Her üyenin disiplin sürecini başlatabileceği konusunda maddeye açıklık
getirildi.
ESKİ TASLAK

45.2. Üyelikten çekilme

YENİ TASLAK MADDE
ÜYE KABUL VE SİCİL KURULUNUN
OLUŞUMU

Üye Kabul ve Sicil Kurulu üyelerinin görevden
ayrılması yazılı olarak yapılır. Ayrılma sonrası 45.2. Üyelikten çekilme
yerine atama, yukarıda belirlenen esaslara göre
gerçekleştirilir.
Üye Kabul ve Sicil Kurulu üyelerinin

görevden ayrılması yazılı olarak yapılır.
Ayrılan üye yerine, sırasıyla yedek üye
geçer.
Değişiklik : Maddedeki atama ibaresi çıkartıldı. Yedek üyenin görev yapacağı hususu
açıklandı.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE

İKİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA ŞEKLİ
YÖNETİM KURULUNUN
GÖREVLERİ

YETKİ

VE

GENÇLİK GELİŞTİRME (ALTYAPI)
KURUMUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 52‐ Bursaspor Gençlik
Geliştirme Kurumu, altyapı konusunda
uzman, profesyonel veya gönüllülük esasına
Bursaspor altyapısını, Alt Yapı ve Gençlik göre çalışan Başkan hariç üç kişilik bir kurul
Geliştirme İcra Komitesi yönetir. Alt Yapı ve
tarafından yönetilir.

30.6. Altyapı
Komitesi

ve

Gençlik Geliştirme

İcra

Gençlik Geliştirme İcra Komitesi, Yönetim
Kurulu tarafından, üyeleri arasından seçilen 3 (
üç ) kişiden oluşur. İcra Komitesi
kendi Bursaspor Başkanı aynı zamanda Bursaspor
Gençlik Geliştirme (Altyapı) Kurulu'nun da
arasından bir İcra Komite Başkanı seçer.

başkanıdır.
Bursaspor Gençlik
Geliştirme (Altyapı)
Kurulu'nu oluşturacak üç üye, Bursaspor
Yönetim Kurulu
tarafından
yukarıdaki
kriterlere uyulmak kaydıyla, üç yıl süreli
olarak belirlenir. Üyeliğin boşalması ya da
üye değişimi yapılması durumunda aynı
esaslarla yeni üye belirlenir. Bursaspor
Yönetim Kurulu üyeleri Bursaspor Gençlik
Geliştirme (Altyapı) Kurulu'na üye olamaz.
52.1. Gençlik Geliştirme (Altyapı) Kurulunun
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Gençlik Geliştirme (Altyapı) Kurulunun
Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır ;
a. Kurul üyeleri arasında idari, mali,
personel, tesisler, araç gereç ve
işletmeciliği ile altyapı eğitimine
ilişkin görev dağılımı yapmak,
b. En az ayda iki kez Kurul toplantısı
yapmak,
c. Gençlik Geliştirme (Altyapı) Eğitim
Direktörü'nü atamak ve çalışmalarını
denetlemek,
d. Altyapı kurumunun her açıdan ve her
yönüyle çalışmasını ve işlerliğini
sağlamak,

e. Alt yapı çalışanlarının tümünü
denetlemek, sevk ve idare etmek.
f. Altyapı ile ilgili her türlü kayıt,
muhasebe, personel ile ilgili işlerin
yürütülmesini sağlamak,
g. Altyapıya ilişkin her yıl ve görev
bitiminde
Bursaspor
Yönetim
Kurulu'na rapor hazırlamak
h. Altyapı yönergelerini hazırlayarak
Yönetim Kurulu onayına sunmak,
i. Alt yapının sevk,idaresi ve gelişmesi
için, alt kurullar oluşturmak, bu
kurullara, alanlarında gerekli bilgi
birikimi ve tecrübeye sahip bulunan
kişileri gönüllülük esasına göre veya
profesyonel olarak atamak,
j. Gençlik
Geliştirme
bütçesinde,
harcama
esaslarına
ilişkin ilgili
yönergeye uygun surette harcama
yapmak,
k. Altyapının gelişimi ve faaliyetleri ile
ilgili
ulusal
ve
uluslararası
organizasyonlarda
Bursaspor
Kulübünü temsil etmek,
52.2. Gençlik Geliştirme (Altyapı) Eğitim
Direktörünün Görevleri
Gençlik
Geliştirme
(Altyapı)
Direktörünün Görevleri şunlardır ;

Eğitim

a. Altyapı Eğitimini temel eğitim, gelişim
eğitimi ve performans eğitimi
şeklinde üç birime ayırarak her
birime bir eğitim direktörü önermek,
b. Eğitim birimlerinin çalışma ve eğitim
müfredatlarını
birim
eğitim
direktörleri ile birlikte hazırlamak,
c. Temel eğitim, gelişim eğitimi ve
performans
eğitimi
arasında
üstyapıya uygun futbol modelini ve
anlayışını yerleştirmek bu amaçla
koordinasyonu sağlamak,
d. Altyapı yaş grupları takım sayılarına
ve
futbol
okullarına
ilişkin
gerektiğinde ihtiyaç duyulan altyapı
antrenörlerinin seçimini yaparak
Gençlik Geliştirme (Altyapı) Kurulu'na
önermek,

e. Altyapılara oyuncu seçimini temel
eğitim direktörü ve ilgili yetenek
tarayıcı ile birlikte gerçekleştirmek,
f. Altyapı eğitimlerine ilişkin günlük,
haftalık çalışma planları yapılmasını
sağlamak ve bunları yıllık programa
uygunluğunu takip etmek,
g. Altyapı kurumunun futbol eğitim
tesislerinin kullanımını planlamak,
ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri
belirlemek ve talep oluşturmak.
h. Altyapı takımları ile ilgili haftalık ve
aylık raporlar almak,
i. Altyapı ile ilgili antrenör ve sporcu
dosyaları tutmak.
j. Altyapı eğitimine ilişkin kontrol
listeleri, gözlem ve performans
testleri hazırlama ve bunların takibini
yapmak.

GENÇLİK GELİŞTİRME (ALTYAPI) KURUMU
BÜTÇESİ VE HARCAMA ESASLARI
MADDE 53‐ Gençlik Geliştirme
(Altyapı) Kurumu'nun yıllık bütçesi genel
bütçe içerisinde yer alır, ancak ayrı bir
bütçe kalemi olarak gösterilir.
Gençlik Geliştirme
(Altyapı) Kurumu'na
ilişkin
personel giderleri , eğitim
harcamaları
ve
her
türlü
işletme
giderlerinin karşılanma usulü ile ihtiyaç
duyulan tesislerin
yapımı, yenilenmesi,
bakımı ile her türlü araç gereç tahsisi ve
alımı konusunda, harcama
esasları
hazırlanacak ve Bursaspor Yönetim Kurulu
tarafından
onaylanacak
yönerge
ile
belirlenir.
Söz konusu yönergede, Gençlik Geliştirme
(Altyapı)
Kurumu'na
mali
özerklik
sağlanması ve bu kurumun tabi olacağı mali
denetim esasları ayrıca düzenlenir.

Değişiklik : Gençlik Geliştirme (Altyapı) Kurumu yapılandırılarak , altyapının verimli,
sistemli denetime elverişli şekilde kurumsal yönetimi madde olarak düzenlenmiştir.
Kurum , Başkan ve üç kişilik bir kurul ile Eğitim direktörü tarafından organize edilecektir.

ESKİ TASLAK

YENİ TASLAK MADDE
BÜTÇE PRENSİPLERİ VE EK BÜTÇE

MADDE 54/b ‐ Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak
Genel Kurul’ca aynen veya değiştirilerek kabul
edilen bütçe, esas itibariyle bir yıllıktır.

MADDE 54 - Bursaspor bütçe
prensipleri ve ek bütçe hazırlanmasına
ilişkin esaslar şunlardır ;
.....
b. Yönetim Kurulu’nca hazırlanarak Genel
Kurulunca aynen veya değiştirilerek kabul
edilen bütçe, esas itibariyle bir yıllıktır.
Hazırlanacak bütçede UEFA ve TFF
Mali kriterleri dikkate alınır.

Değişiklik : UEFA ve TFF Mali kriterleri maddeye eklendi.

ESKİ TASLAK
GEÇİCİ MADDE 7 - İş bu Tüzüğün yürürlüğe
girmesinden itibaren 30 ( otuz ) gün içerisinde,
Madde 51/e hükmüne bakılmaksızın , Tüzük
hükümlerine uygun bütçe tasarısı hazırlanır,
resmi internet sitesinde yayımlanır ve ilk Genel
Kurul’da onaya sunulur.

Değişiklik : Geçici madde Taslaktan çıkartıldı.

YENİ TASLAK MADDE

