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MADDE 3. DERNEĞİN AMACI
Her türlü kazanç paylaşma amacı dışında bisiklet sevenleri bir araya getirmek,
bisikletin toplumumuza sağlık, spor, eğlence, ulaşım, çevre sağlığı, turizm ve
ekonomi yönlerinden getireceği faydaları anlatmak ve bu doğrultuda daha geniş
kitlelere sevdirilmesini sağlamak, tüm bisiklet sevenleri, sporcu ve ilgililerini
eğitmek, bisiklet sahibi olmaları yönünde yardımcı olmak, topluma yönelik ve sportif
amaçlı ulusal ve uluslararası gezi ve yarışlar tertiplemek ve bu tür yarış ve gezilere
dernekçe iştirak etmek, bisiklet ile ulaşımı teşvik ve geliştirmek için alt yapı
faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayıcı her tür girişimde bulunmak, başarılı
sporculara ve ilgililerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, teşvik edici diğer
tedbirleri almaktır.
MADDE 4. ÇALIŞMA KONULARI
a) Bisiklet ve Triatlon Federasyonu ile her türlü faaliyette iş birliği içinde olmak,
b) Her yaş kategori ve sınıfında yarışlar organize etmek,
c) Ulusal ve Uluslararası yarışlar organize etmek,
d) Ulusal ve Uluslararası düzeyde bisiklet gezileri tertiplemek,
e) Bisikleti sevdirici ve özendirici tedbirler almak,
f) Bisiklet ile ilgili seminer, konferans, Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin
alınarak kurs gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
g) Yurtiçi veya Yurtdışı kaynaklardan eğitici ve öğretici yayınlardan üyelerin
faydalanmasını sağlamak,
h) Eğitim ve öğretim amaçlarına yönelik araç ve gereç temin etmek,
i) Bisiklete hizmet etmiş veya hizmet etmekte olan tüm bisiklet sevenlere ihtiyaç
halinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
j) Her tür bisiklet hakkında bilgi toplamak ve çoğaltıp dağıtmak,
k) Üyelerine ucuz bisiklet temin etmek amacı ile ithalatçı veya üretici firmalarla
gerekli girişimleri yapmak,
l) Başarılı sporcular ile idarecilerini ayni ve nakdi yardımlarla ödüllendirerek teşvik
etmek,
m) Amacımıza yönelik faaliyetleri neşreden, yansıtan ve destekleyen şahıs, kurum
ve kuruluşlar için yarışmalar düzenlemek ve ödüllendirmek,
n) Ulusal ve Uluslararası düzeylerdeki her çeşit bisiklet,etkinlik, yarış ve gezilerine
dernekçe iştirak etmek,
o) Bisiklet ve Triatlon Federasyonu ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetleri için
Yurtiçinden veya Yurtdışından eğitici eleman temin etmek,
p) Yurtiçinde ve Yurtdışında bisiklet ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla temas
kurarak bilgi alışverişi sağlamak,
q) Bisikletin gelişmesi amacı ile gerekli her tür bisiklet tesisini gerçekleştirmek
veya yapılmasına katkıda bulunmak,
r) Bisikletin Ülkemize daha fazla faydalı olabilmesi için Yurt çapında KAMUYA
YARARLI DERNEK haline dönüştürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
s) Derneğe gelir getirmesi amacı ile tarihi, turistik ve doğal yörelere bisiklet tur ve
gezileri düzenlemek,
t) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile her türlü işbirliği yapmak,
u) Bisikleti olmayan dernek üyelerine bisiklet kiralamak

MADDE 5. ÇALIŞMA ŞEKLİ
Yukarıda sayılan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli müsaadelerin alınması
ve gerekli yan organların tespitinden sonra aşağıdaki çalışmalar yapılır.
a) Kurs, seminer ve Eğitim çalışmaları için müsait yer temini,
b) İleride diğer il ve ilçelerde sporumuzun kalkınabilmesi için şubeler açmak,
c) Konularımız kapsamına giren hizmetleri gerçekleştirebilmek için balo, yemek,
eğlence, temsil, konser, konferans, geziler ve yarışmalar düzenleyerek
bunlardan gelir temin etmek,
d) Bisiklet sevenler arası birliği sağlamak ve boş zamanlarını daha iyi bir ortamda
değerlendirmesini sağlamak gayesi ile lokal açmak ve işletmek,
e) Bisiklet ile ilgili gazete, dergi gibi neşriyat bastırıp dağıtarak gerek eğitim
yapmak gerekse aynı yolla gelir temin etmek,
f) Derneğin bütçesi oranında her türlü menkul ve gayrimenkul yaptırma, kiralama
veya işletme yolu ile gelir temin etmek,
g) İhtiyaç halinde Bisiklet Sevenleri, sporcuları, araç gereci, idarecileri ve yan
hizmetler için gerekli bisiklet, motosiklet, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon,
kamyonet gibi taşıtları faaliyetlerde kullanmak amacı ile satın alarak,
kiralayarak veya yurt dışından hibe edilecek bu tür araçları teslim alarak
kullanmak,
h) Yurtiçinden veya yurtdışından gelecek hibe edilecek olan derneğimiz faaliyetleri
ile ilgili bisiklet ve bunların bilumum parçaları ile gerekli araç gereçleri kabul
etmek,
i) Gelir amacı ile her türlü reklamı almak,
j) Yurtiçinden veya yurtdışından gelecek gruplara turistik, doğal ve tarihi turlar
düzenleyerek gelir elde etmek,
k) DERNEK HİÇBİR ŞEKİLDE SİYASİ FAALİYETTE BULUNAMAZ
MADDE 6. KURUCU ÜYELERİ
Tevfik URAL, İpek EREN, Yekta EREN, Zeynep SUYABATMAZ, Murat
SUYABATMAZ, İlhan KOÇOĞLU, Erdal ÇELEN, Süleyman DOĞANCIOĞLU,
Gülay DOĞANCIOĞLU, Altan AKGÜN, Oğuzhan BAYRAK, Oktay DEMİROĞLU,
Mesut ÇATAN, Taner KÜÇÜKÇELEBİ, Mustafa ÖZTÜRK, İlyas KARACA, Erdoğan
ERBAĞ, Faik ERKMEN, Özer EROĞLU
MADDE 7. DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA-ÇIKARILMA ŞEKİL VE ESASLARI
a) ÜYE OLMA
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş olan ve 2908 sayılı
dernekler kanununun 4 ile 16. maddesinde belirtilen süreler veya hak
sınırlaması kapsamında olmamak koşulu ile derneğimizin amacıyla ilgilenen
kişiler derneğe üye olabilir. Üyelik için başvuran kişi veya kişileri yönetim kurulu
en geç 30 gün içinde üyelik kabulü veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu
yazılı olarak müracaat sahibine duyurur. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
Hiçbir üye derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye
istifa hakkına sahiptir. İki tür üye vardır.
1- Asil Üye
Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen üye 10.000 TL/ay üyelik
aidatını ödemesi durumunda Asil Üye olur. (Yıllık üye aidatı
10.000TLx12=120.000 TL/Yıl)
2- Fahri Üye
Resmi görevleri veya sosyal mevkileri nedeniyle derneğin çalışmalarına
fiilen katılamadıkları halde derneğe yardımları dokunan veya derneğe
maddi ve manevi yardımda bulunanlara Fahri Üye denir. Diledikleri zaman
aidat öder ve bağış yapabilirler. Yalnız Genel Kurulda oy kullanamazlar ve
yönetim kuruluna seçilemezler.
b) DERNEKTEN ÇIKMA
Dernekten çıkmak isteyenler bu hususu yazılı olarak Yönetim Kuruluna
bildirirler. Aidat ve sair borçları varsa nakden öderler, derneğe ait belge,
doküman, zimmetli malzeme, demirbaş ve kimlik kartını iade etmek sureti ile
dernekten çıkabilirler.

c) DERNEKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeleri aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılabilirler,
Genel Kurul olana kadar Haysiyet Divanı geçici olarak üyeliği durdurabilir.
1) Medeni haklarını kullanma yetkisini kaybetmiş olanlar,
2) Dernek Tüzüğüne aykırı harekette bulunanlar,
3) Aidatlarını iki yıl üst üste ödememiş olanlar,
4) Yönetim Kurulunca verilen görevleri özürsüz olarak yapmaktan kaçınan
veya yapmayanlar,
5) Dernek amacı dışında örgütsel çalışmalara katılmış olanlar,
6) Dernek çalışmalarını aksatan, düzenini bozanlar, derneği özel durumlarına
alet etmek isteyenler, dernek Yönetim Kurulunun gerekçeli yazısı ile
haysiyet divanına verilirler. Haysiyet Divanı kararı ile dernekten çıkarılanlar
Genel Kurula itirazda bulunabilirler. Kurulun bu konudaki kararı kesindir.
Ancak mahkemeye baş vurma hakları saklıdır.
MADDE 8. DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin üç ana organı vardır.
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu
MADDE 9. GENEL KURUL, GÖREVLERİ, YETKİLERİ, TOPLANTISI, KARAR VE
ŞEKİLLERİ
a) Genel Kurul:
Dernek üyelerinden teşekkül eden genel kurul derneğin en üst organıdır.
Genel kurul olarak iki yılda bir kez Aralık ayında toplanır.
Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya dernek üyelerinin
beşte birinin yazılı talepleri üzerine olağanüstü toplantıya yönetim kurulu tarafından
çağırılır.
İstek üzerine yönetim kurulu o ay içinde istekte bulunan üyelerden üç kişilik bir
heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
b) Çağrı Usulü:
Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, toplantının günü, saati, yeri ve
gündemi en az (15) gün önceden mahalli bir gazeteye ilan verilmek suretiyle,
toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
Toplantının yapılacağı gün, saati, yeri ve toplantı gündemi ile toplantıya katılacak
üyelerin isim listesi ekli olarak (15) gün önceden mahallin en büyük Mülki Amirliğine
bir yazı ile bildirilir.
c) Toplantının Yer ve Yeter Sayısı:
Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülkiye Amirliğine
bildirilen gün, saat ve yerde yapılması gerekir.
Genel Kurul dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmamışsa
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak üye sayısı dernek yönetim ve denetim
kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz.
d) Toplantının Yapılış Usulü:
Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen
listedeki isimlerin karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.
Bu tüzüğün 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen üye tam sayısı sağlanmışsa
durum bir tutanakla tespit edilir. Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu tarafından
açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip
açık oyla seçilir. Genel Kurul Toplantılarında kararlar mevcudun çoğunluğu ile olur.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme
alınması zorunludur. Genel Kurul tutanakları ve kararları oturum divanı tarafından
imzalandıktan sonra Mülki Amirliği’ne verilmek üzere aslı yönetim kuruluna teslim
edilir.

e) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Aşağıda yazılı bulunan hususlar genel kurul tarafından görüşülür ve karara
bağlanır.
1) Derneğin organlarının seçilmesi
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun
ibrası,
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek
kabul edilmesi,
5) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya
kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,
8) Derneğin feshedilmesi
9) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer
görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 10. YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Yönetim kurulu ( 5 ) beş Asil ve ( 5 ) yedek üyeden olmak üzere genel kurulca gizli
oyla seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en az ayda bir toplanarak derneği tanzim ve idare
ederler. Birbirini takip eden üç toplantıya izinsiz veya mazeretsiz olarak katılmayan
yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşmüş sayılır, yerine yedek üyelerden en çok oyu
alan yedek üye geçer.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki
vermek,
b) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme
ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri
kullanmak,
Yönetim kurulunun görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Genel Kurulda seçildikten
sonra kendi aralarında toplanarak Başkan, Başkan vekili Muhasip seçerler.
Başkanın Görevleri :
Derneği hariçte temsil eder. Göreceği lüzum üzerine yönetim kurulunu toplantıya
davet eder. ( Bu daveti yönetim kurulu ekseriyeti ile de olabilir.) Derneğin gelir ve
gider makbuzlarını imza ile mahallerini tayin eder. Yönetim Kuruluna Başkanlık
eder.
Başkan Vekili :
Başkanın bulunmadığı zamanlarda aynı görevleri ifa eder. Yönetim Kuruluna
Başkanlık eder, Derneğin maddi ve manevi sorunlarını çözer. Derneğin
yazışmalarını takip eder.
Muhasip :
Kendisine tevdi edilmiş örnekler içinde gelir ve giderlerini ilgili yerlere kaydeder. Her
toplantıdan evvel yönetim kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlar. Yönetim Kurulu
yaptığı faaliyetler süresince elde ettiği kazancı milli bir bankaya yatırır ve bankada
bulunan meblağı her toplantıdan evvel izah ederek karar defterine yazdırır. Ancak
Bankadan Başkan, Başkan vekili ve muhasip’ in imzaları ile para çekilebilir.
MADDE 11. DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Denetleme Kurulu ( 3 ) asil ve (3) yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca
seçilir.
Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre
altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde
yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula sunar.

MADDE 12. HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Haysiyet divanı (2) asil ve (2) yedek üye’ den az olmamak üzere genel kurulca
seçilir. Seçilen üyelerden en yaşlısı başkandır. Yönetim kurulu tarafından ihraç
kararı ile Genel Kurula verilecek üyenin durumunu inceler, gerekirse üyeliği geçici
olarak durdurur. Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları halleder. 2908 sayılı Dernekler
kanununun 19. maddesi gereğince genel kurul ve denetleme kurulunun görev,
sorumluluk ve yetkileri devredilemez.
MADDE 13. DERNEĞİN ŞUBESİ
Derneğin Şubesi yoktur.
MADDE 14. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi, Denetleme kurulu veya tüzüğün 8’inci maddesinde gösterilen
organlar ile de yapılabilir.
MADDE 15. DERNEĞİN GELİRLERİ
a) Üye aidatları,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen balo, yemek, eğlence, temsil, konser,
bisiklet gezileri, turlar, sportif yarışmalar, bisiklet kiralama, konferans, bisiklet
park yeri gelirleri, banka faizleri ve diğer yatırım araçlarından elde edilecek
gelirler,
d) Derneğin menkul ve gayri menkullerinden elde edilecek gelirler,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve yardımlardan ibarettir.
Derneğin giderleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
Bu belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun sürelere ilişkin
hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak
alındı belgesi, Maliye bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgesinin biçimi
bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınan ücret
İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı
belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
MADDE 16. DERNEĞİN TUTMAKLA ZORUNLU OLDUĞU DEFTERLER
Dernek yönetim kurulu aşağıda yazılı bulunan defterleri noterden tasdik ettirmek
sureti ile kanunlara uygun olarak tutmak zorundadır.
1- Üye Kayıt Defteri,
2- Karar Defteri,
3- Gelen ve Giden Evrak Defteri,
4- Gelir ve Gider Defteri ( Kasa Defteri),
5- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
6- Demirbaş Defteri
7- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
MADDE 17. DERNEK ÜYELERİNE YARDIM ŞEKLİ VE ESASLARI
Dernek yardıma muhtaç hasta ve fakir üyelere karşılıksız olarak maddi olanakları
ölçüsünde nakdi ve ayni yardımda bulunur. Ayrıca Dernekten ödünç para isteyen
üyeye yönetim kurulunun kararı ile ödünç para verilebilir. Üyeler dernekten yardım
talebinde bulunurken bu talepler Derneğin bu iş için tutulacak defterine başvurma
sırasına göre kaydedilir. Bir yıllık aidatını ödemeyen üye dernekten hiçbir yardım
talebinde bulunamazlar. Dernekten ödünç para alan üyeler özürsüz olarak borcunu
ödemediği takdirde bir sene müddetle tekrar ödünç para talebinde bulunamaz.
Ödememezliği devam ederse ödünç para alma hakkını kaybeder ve tüzüğün
7.maddesinin ( c ) bendinin hükümleri uygulanır.
MADDE 18. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞİKLİĞİ
Bu tüzüğün kayıtlı üyelerinin 1/5’nin yazılı teklifi ile kongrenin gündemi üzerine
Genel Kurul Üyelerinin 2/3’nün kabulü ile değişir.

MADDE 19. DERNEĞİN AMBLEMİ
Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah ve Beyaz renkler kullanılan 9cm çapındaki daire
biçimindeki amblemin ortasında kırmızı çerçeveli beyaz kalbin ortasında
bisikletliler, hemen altında “ Kdz.Ereğli 1992” yazısı bulunmakta, ayrıca amblem
içinde “BİSİKLET SEVENLER DERNEĞİ“ yazısı bulunmaktadır.
MADDE 20. DERNEĞİN FESHİ
Genel kurul her zaman Derneğin Feshine karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi
için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya
katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda Genel Kurul iş
bu Tüzüğün 9.maddesinin (c) fıkrasınca emrettiği şekilde yeniden toplantıya
çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanan Genel Kurul, toplanmış olan üye sayısına
bakmaksızın fesih konusunu görüşür. Fesih konusundaki kararlar hazır bulunan
üyelerin 2/3’nün çoğunluğu ile alınır. Alınan Fesih kararı Yönetim Kurulunca ( 5 ) iş
günü içinde mahallin en büyük Mülkiye Amirliği’ne bildirilir.
MADDE 21. DERNEĞİN TASFİYESİ
Derneğin feshine karar verildiğinde, tasfiyesi Genel Kurulca seçilen bir heyet
tarafından yapılır. Tasfiye sonucunda bakiye kalırsa Genel Kurul kararı ile Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğüne teslim edilir.
MADDE 22. Bu tüzükte yazılı olmayan diğer hallerde 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile
Türk Kanunu Maddesinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

BİSİKLET SEVENLER DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ
Adı Soyadı

Ünvanı

Tevfik URAL

Mühendis

İpek EREN

Uyruğu
T.C.

D.Yeri

D.Tarihi

Lapseki

1950

Ev Hanımı T.C.

Ceylan

1954

Yekta EREN
Zeynep
SUYABATMAZ
Murat
SUYABATMAZ

Mühendis

T.C.

İstanbul

1952

İşletmeci

T.C.

Vize

1966

İşletmeci

T.C.

Trabzon

1963

İlhan KOÇOĞLU

Mühendis

T.C.

İstanbul

1949

K.Erdal ÇELEN

Mühendis

T.C.

Zonguldak 1950

Süleyman
DOĞANCIOĞLU

Doktor

T.C.

Karabük

1947

DOĞANCIOĞLU

Mühendis

T.C.

Kars

1956

Altan AKGÜN

Antrenör

T.C.

Ereğli

1967

Oğuzhan BAYRAK
Oktay
DEMİROĞLU
Mesut ÇATAN
Taner
KÜÇÜKÇELEBİ
Mustafa ÖZTÜRK

Mühendis

T.C.

Tokat

1951

Mimar
Doktor

TC
TC

1941
1948

Doktor
Müh.

TC
TC

Ereğli
Karabük
Konya
Ereğlisi
Eskişehir

İlyas KARACA
Erdoğan ERBAĞ

Tüccar
Mühendis

TC
TC

Ereğli
Foça

1962
1930

1952
1947

Baba Adı

Adresi
Erdemir Loj. 120 Ev.
M.Nihat
ND 7/3 Kdz.Ereğli
Erdemir Loj. Foster
Cemal
Apt.207 Kdz.Ereğli
Erdemir Loj. Foster
Nurettin
Apt.207 Kdz.Ereğli
Ş.Rıdvan Cad.19/3
Adem
Kdz.Ereğli
Ş.Rıdvan Cad.19/3
A.Hamdi
Kdz.Ereğli
Erdemir Loj. 120 Ev.
Cemal
ND 5/3 Kdz.Ereğli
32 Evler Kİ 7/7
R.Necmettin Kdz.Ereğli
Orhanlar Mah.Yalı
Cad. Azim Apt. K/4
Kdz.Ereğli
Yaşar
Orhanlar Mah.Yalı
Cad. Azim Apt. K/4
Dursun
Kdz.Ereğli
Kirmanlı Mah.
Murtaza Cad.No:19
Ertan
Kdz.Ereğli
Göztepe Loj. 66/9
Mehmet
Kdz.Ereğli
Orta Sok. No11
Mehmet
Kdz.Ereğli
Ali
Vefat Etti
Yalı Cad. Yalı Ap.
Emin
138/2 Kdz.Ereğli
Hüsamettin Seferihisar
Meydanbaşı Cad. 21
Zeki
Kdz.Ereğli
Faik
Orhanlar Mah.

Faik ERKMEN

Laborant

TC

Zonguldak 1958

Erdoğan

Özer EROĞLU

Avukat

TC

Ereğli

Riyaettin

1947

Kavakdibi Cad. Barış
Ap. K4 Kdz.Ereğli
Vefat Etti
Uzunçarşı No 16
Kdz.Ereğli

