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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hiz-
meti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt yazı: Program kaydı veya yayın esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne yer-

leştirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgi, diyalog ve metinleri,
b) Bant reklam: Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerinde, programın bü-

tünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluşun reklamının gö-
rüntüyü çerçevelemek yoluyla ya da alt yazı ile veya logosunu göstermek suretiyle yapılmasını,

c) Bilgi iletişim araçları: Telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses, görüntü, mesaj
ve benzeri bilgilerin iletimini sağlamakta kullanılan sistemi,

ç) Bilinçaltı tekniği ile ticari iletişim: Yayın hizmetlerinde ancak bilinçaltıyla algılana-
bilecek görüntüler ve sesler kullanılarak, ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin mesajlar
içeren ticari iletişimi,

d) Bölünmüş ekran: Televizyon ekranının birden çok geometrik şekillere bölünmek su-
retiyle, bu bölümlerin aynı veya farklı konuların işlenmesi için kullanılmasını,

e) Canlı yayın: Gerçek ya da tüzel kişilerce hazırlanmış yayın hizmet içeriğinin, anında,
naklen veya stüdyodan, iletildiği yayını,

f) Çizgi film: Seri olarak fotoğraflanmış çizim, obje veya bilgisayar grafikleri vasıtasıyla
oluşturulmuş filmi,

g) Editoryal sorumluluk: Programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın
hizmetlerinde bir yayın akış çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde
sunulmasına ilişkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmayı,
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ğ) Gizli ticarî iletişim: Medya hizmet sağlayıcı tarafından reklam yapmak maksadıyla
veya kamuyu yönlendirebilecek şekilde; mal veya hizmet üreticisinin faaliyetinin, ticarî mar-
kasının, adının, hizmetinin ve ürününün reklam kuşakları dışında ve reklam yapıldığına ilişkin
açıklayıcı bir ses veya görüntü bulunmaksızın programlarda sözcükler veya resimler ile tanı-
tılmasını,

h) Haber: Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla ve nesnel bir bakış açısıyla izleyici ve
dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve
gelişmeleri,

ı) Haber bülteni: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, güncel toplumsal, ekonomik,
siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve gelişmelerin, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere,
düzenli olarak, belirli saatlerde sunulduğu program türünü,

i) Haber programları: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla güncel olay, konu ve ge-
lişmeleri ayrıntılarıyla ele alan ve değerlendiren, bildiri, sunum, söylev, mülakat, söyleşi, tar-
tışma formatında gerçekleştirilen, belirli yayın gün ve saatinde ve düzenli biçimde izleyici ya
da dinleyicilere sunulan program türünü,

j) İletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak sağlanmasını,
k) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit

isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı
olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

l) Kamu spotu: Üst Kurul tarafından tavsiye edilen ve ücretsiz yayınlanan kamu hizmeti
duyurularını,

m) Kısa gösterim: Kamuoyu için önem taşıyan münhasır yayın hakkı olan güncel bir
olayın önemli kısımları hakkında kamuyu bilgilendirmek amacı taşıyan görüntü ve seslerin
kısa geçişlerini,

n) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanunu,

o) Korumalı saatler: Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme ihtimali olan
24:00-05:00 saat aralığı dışındaki zaman dilimini,

ö) Koruyucu sembol: Yayın hizmetinin içeriği hakkında izleyicilerin bilgilendirilmesi
amacıyla medya hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılan ortak sembolleri,

p) Logo/çağrı işareti: Medya hizmet sağlayıcılarının Üst Kurul ve ilgili kurumlara tescil
ettirmek zorunda oldukları hizmet adının veya bu adın harf veya sözcüklerinin blok hâlinde
grafik tasvirini veya sesli duyurusunu,

r) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine
karar veren tüzel kişiyi,

s) Önemli olaylar: Toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline
ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak
kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarını,

ş) Program destekleme: Yayın hizmetinin sağlanmasıyla veya görsel-işitsel eserlerin
üretimiyle bağlantılı olmayan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını,
faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla programlara yönelik yaptığı her türlü katkıyı,

t) Program tanıtımı: Medya hizmet sağlayıcının, izlenmesini veya dinlenmesini teşvik
etmek amacıyla, kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve saatini
duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türünü,
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u) Radyo ve televizyon reklamı: Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere
mal veya hizmetlerin teminini teşvik etmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya başka et-
kileri oluşturmak amacıyla ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı gerçek ve tüzel kişi
tarafından, bir ücret veya benzeri bir karşılıkla yapılan her türlü duyuru veya öz tanıtım yayı-
nını,

ü) Reklam kapağı: Televizyonlarda reklam kuşaklarının girişinde ve çıkışında kullanı-
lan, izleyiciyi reklam yapıldığı yönünde bilgilendirmeye yönelik görüntülü ve sesli uyarıyı,

v) Reklam kuşağı: Bir ya da birden çok reklamın kesintisiz olarak verildiği reklam prog-
ramını,

y) Sağlık beyanı: İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut
hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri
süren veya ima eden tüm ifadeleri,

z) Tele-alışveriş: Taşınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere, mal veya hiz-
metlerin bir ücret karşılığında temini amacıyla kamuya yönelik doğrudan arz yayınını,

aa) Tele-alışveriş kapağı: Televizyonlarda tele-alışveriş yayınlarının girişinde ve çıkı-
şında kullanılan, izleyiciyi tele-alışveriş yayını yapıldığı yönünde bilgilendirmeye yönelik gö-
rüntülü ve sesli uyarıyı,

bb) Tematik yayın: Günlük yayın süresinin en az yüzde yetmişini haber, belgesel, eği-
tim, ekonomi, kültür, tarih, spor, müzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri konularda
olmak üzere sadece belli bir türe veya genel izleyici kitlesi dışında belli bir izleyici kesimini
hedef alan programlara ayıran yayını,

cc) Ticarî iletişim: Radyo ve televizyon reklamları, program desteklemesi, tele-alışveriş
ve ürün yerleştirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya tüzel
kişinin, ürün, hizmet veya imajını, doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak amacıyla tasarlanmış
sesli veya sessiz görüntülerin bir ücret veya benzeri bir karşılıkla ya da öz tanıtım amacıyla bir
programla birlikte ya da bir program içine yerleştirilerek verilmesini,

çç) Ürün yerleştirme: Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın, ücret veya benzeri bir kar-
şılıkla program içine dâhil edilerek veya bunlara atıf yapılarak, program içinde verildiği her
tür ticarî iletişimi,

dd) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
ee) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel

amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebe-
keleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hiz-
meti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini,

ff) Yayın planı: Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca, medya hizmet sağlayıcıların, yayın
hizmetlerinin gün, saat ve sürelerini belirtmek üzere hazırlayacağı yayın akış düzenini,

gg) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,
ğğ) Yeniden iletim: Bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan yayın hizmetinin

bütününün veya büyük bir bölümünün, kullanılan teknik araç ne olursa olsun alınmasını ve eş
zamanlı olarak değişiklik yapılmadan iletilmesini,

hh) Zararlı içerik: Yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî
gelişimini olumsuz etkileyebilecek türdeki yayın içeriğini,

ıı) Zorunlu yayın: Kanunlar çerçevesinde yayınlanması mecburi olan ve kamu kurum-
larınca hazırlanıp Üst Kurulca uygun görüşle yayın kuruluşlarına gönderilen yayınları,

ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Medya hizmet sağlayıcılar, yeniden iletimi yapılacak yayın hizmetinin başında ya-
yınların kaynak kuruluşu ile programın ismini belirtir, ayrıca radyolarda sesli olarak yayının
başında “Bu bir yeniden iletimdir.” ifadesini yayınlar. Televizyon yayın hizmetinde yeniden
iletim yayınları boyunca, yayınların kaynak kuruluş logosu yeniden iletimi yapan kuruluşun
logosu ile birlikte ekranda bulundurulur.”

“(5) Yeniden iletimin bir medya hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde,
medya hizmet sağlayıcı, yayında hiçbir değişiklik yapmamak ve yeniden iletilen yayının akışını
değiştirmemek kaydıyla ticari iletişim yerleştirmesi yapabilir.

(6) Yeniden iletimi yapacak medya hizmet sağlayıcı yeniden iletimini yaptığı yayın hiz-
metinin editoryal sorumluluğuna sahiptir.

(7) Bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki yayınların yeniden iletimi esnasında ya-
yınların Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi ve 6112 sayılı Kanun hükümlerini ihlal etmesi
durumunda Üst Kurulca kaynak Devletin ilgili mercileri nezdinde girişimde bulunulur.

a) Eğer tespit edilen ihlal önemli toplumsal sorunlar doğuran açık, ciddi ve ağır özellikte
ve Sözleşmenin 7 nci maddesinin 1 inci veya 2 nci paragraflarına, 12 nci maddesinin birinci
paragrafının ilk cümlesine, 13 üncü maddesinin birinci paragrafının ilk cümlesine, 14 üncü
maddesinin birinci veya üçüncü paragrafına veya 15 inci maddesinin birinci veya üçüncü pa-
ragrafına veya 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (n) bent-
lerine, ikinci veya üçüncü fıkralarına, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci madde hükümlerine aykırı
ise ve ihlalin bildirimini takip eden 15 gün içinde devam ederse Üst Kurul söz konusu yayın
hizmetinin yeniden iletimini altı aya kadar durdurulabilir.

b) (a) bendinde sayılanlar hariç ve Sözleşmenin 7 nci maddesinin üçüncü paragrafı veya
8 inci, 9 uncu veya 10 uncu maddeler dışındaki hükümleri ile 6112 sayılı Kanunun diğer hü-
kümlerinin ihlalinin sekiz ay devam etmesi durumunda da Üst Kurul söz konusu yayın hizme-
tinin yeniden iletimini altı aya kadar durdurulabilir.

c) Yukarıda belirtilen usulde işlemler tesis edilmesine rağmen çözüme ulaşılamazsa
Sözleşmenin ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ı) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik ede-
mez. Bunlara karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddet teşvik edile-
mez. Çocukların yer aldığı sahnelerin içeriği, bu programlara katılan ya da bunlarda rol alan
çocukların fiziksel, zihinsel veya duygusal gelişimine zarar verecek unsurlar içeremez. Çocuk-
lara yönelik verilecek ödüller onların yaş aralığına uygun olmalıdır.

h) Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar
oynamayı özendirici nitelikte olamaz. Yetkili makamlarca ya da bunların izniyle düzenlenen
şans oyunlarının yer aldığı yayınlar; bu tür oyunların maddi, sosyal veya duygusal açıdan zarara
sebebiyet verecek şekilde oynanmasını teşvik edemez.

ı) Haber bültenleri ve haber programları, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini
esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması
basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğrulu-
ğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal
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sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile
haber ajanslarından veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtil-
mesi zorunludur. Canlı yayınların “canlı” olduğu açıkça belirtilir. Canlı yayınların tekrarında
ise kısa mesaj ile programa katılma, telefon bağlantısı ve benzeri şekilde izleyicilerin mağdu-
riyetine sebep olacak duyulara yer verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer
alan “özürlülük”  ibaresi “engellilik” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gel-
mek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, yedinci ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“ç) Gıda takviyesi, bitkisel ürünler, çeşitli cihazlar ve bunlar dışındaki herhangi bir ürü-
nün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verilemez.”

“(7) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yağ, yağa dönüşen
asitler, tuz/sodyum ve şeker gibi gıda ve maddeleri içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimi;

a) Çocuk programlarının başında ve sonunda veya bu programların içinde yapılamaz.
b) Diğer programlarla birlikte veya bu programların içinde yapılması durumunda, ek-

ranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir,  akar bant şeklinde yayınlanacak
ve içerisinde düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren yazılı uyarılarla
birlikte yapılır.

c) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklerin
tespitinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan liste esas alınır.

(8) Ticari iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede ol-
mak zorundadır. Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi
yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.”

“(9) Siyasi reklamlar bu maddede düzenlenen ticari iletişimin genel esaslarına ve Yük-
sek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
9/A maddesi eklenmiştir.

“Tele-alışveriş yayın hizmeti ilkeleri
MADDE 9/A – (1) Tele-alışveriş yayınlarında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde

yer alan genel esaslar saklı kalmak kaydıyla;
a) Tüketicinin doğru tercihler yapabilmesini sağlamak amacıyla, ürün veya hizmete

ilişkin kesin bilgiler verilir ve izleyiciler yanılgıya düşürülemez.
b) Ürüne ait üretici firma ve üretim yeri bilgileri verilir.
c) Gerçek dışı olarak “ilk kez”, “son”, “sadece tek bir sefer”, “sınırlı satış”, “hepsi sa-

tılmak üzere-satıldı satılacak” gibi ifadelerle izleyici ürünü satın almaya teşvik edilemez.
ç) Bilimsel ve istatistiki bilgiler çarpıtılamaz. Klinik test ya da ürünün performansına

dair test sonuçları, bu sonuçların resmî bir kurum tarafından onaylanmış veya akademik ve bi-
limsel dergi gibi yerlerde yayınlanmış olması şartıyla sınırlı olarak verilebilir.

d) Herhangi bir ürünün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verecek ifa-
deler kullanılamaz. Gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere ilişkin her çeşit memnuniyet ve te-
şekkür yazısı ya da kişilerin başından geçen ürün tecrübesini anlatan ifade ve görsel sunumlar
kullanılamaz. Ürünün kullanılmaması halinde sağlığın olumsuz etkileneceği beyanlarına yer
verilemez.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklen-
miştir.

“a) Televizyon reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının önünde ve bitiminde 3 saniye süre
ile herhangi bir reklam unsuru içermeyen reklam veya tele-alışveriş kapağı kullanılır. Medya
hizmet sağlayıcıları, reklam veya tele-alışveriş kapağı tasarımında serbesttirler. Ancak reklam
veya tele-alışveriş kuşaklarının önünde kullanılan reklam kapağı ile birlikte başlamak üzere 6
saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışveriş giriş logosu yayınlanır. Reklam veya
tele-alışveriş kuşaklarının bitiminde kullanılan reklam veya tele-alışveriş kapağı yayını ile son
bulacak şekilde 6 saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışveriş çıkış logosu ya-
yınlanır. Üst Kurulca reklam sürelerinden sayılmayacağına ve ücretsiz olarak yayınlanabile-
ceğine karar verilmiş olan kamu spotlarının yayını sırasında; Ek-2’de yer alan kamu spotu lo-
gosu sürekli olarak yayınlanır. Zorunlu yayınlarda ise başlangıç ve bitişte 6 saniye süre ile
“ZORUNLU YAYIN” ifadesi yayınlanır. Tele-alışveriş kuşakları yayını boyunca ekranda
“TELE-ALIŞVERİŞ” ibaresine yer verilir.”

“(6) Spor karşılaşmalarının doğal araları dışında tek reklam uygulamasına izin verilmez.
Tek reklam uygulamalarında da bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Program tanıtımlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın
içinde yüzde beşi (üç dakikayı) aşamaz. Bant yoluyla yapılan tanıtımlar da bu süreye dâhil-
dir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “rek-
lamlarında” ibaresi “ticari iletişiminde” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“c) Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesin-
de, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. Bu ko-
nuda 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin
Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve her yıl Sağlık Bakanlı-
ğınca yayımlanan liste esas alınır. Reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin reklamlarında; re-
çetesiz satış izni olduğuna ve içerdiği etkin maddeye dair açıklama, televizyonlarda görünür
ve okunur şekilde yazı ile radyolarda ise sözlü olarak yapılır.”

“ğ) Gıda takviyesi, bitkisel ürünler, çeşitli cihazlar ve bunlar dışındaki herhangi bir ürü-
nün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, ana destek verenin ticari kim-
liği programın başında ve sonunda, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta görsel
ve/veya işitsel unsurlarla 5’er saniye süre ile belirtilir. Kısmi destek verenlerin isim, marka,
logo, ürün görüntüleri ve imajları, programın sonunda, sadece görsel unsur kullanılarak, sabit
şekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için en fazla 3 saniye, akan şekilde gösterilen
isim, marka ve/veya logolar için ise, her bir isim, marka ve/veya logo için 3 saniyeyi aşmamak
üzere toplamda en fazla 30 saniye gösterilebilir. Bu uygulama, haber bültenleri için; sadece
sunucu kostümüne ilişkin ve 3 saniyeyi geçmemek kaydıyla uygulanır. Destek verenin ismi,
markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dışında hiçbir görüntü ve ifadeye yer verilemez.”

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Nisan 2014 – Sayı : 28961



“(3) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hiz-
metlere atıfta bulunulamaz ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilemez. Des-
tekleyen firma ismi program adının bir parçası olarak kullanılamaz. Destek verene ait mal ve
hizmetlerin ürün yerleştirmesi yapılamaz. Desteklenen programda programı destekleyenin bant
reklam uygulaması program destekleyene bir atıf olarak kabul edilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna “Radyo yayın hizmetlerinde de bu ifade
sözlü olarak aynı usulle belirtilir.” cümlesi eklenmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile spor ve genel eğlence prog-
ramlarında ürün yerleştirme yapılabilir. Radyo yayın hizmetlerinde de ürün yerleştirme yapı-
labilir. Ürün yerleştirme uygulamaları ticarî iletişimle ilgili genel esaslara tabidir.”

“(3) Genel olarak, ürün yerleştirme, programın bütünlüğünü bozmamalıdır. Ürün yer-
leştirmede; program içine yerleştirilen ürünlere aşırı vurgu yapılmasına izin verilmez. Program
içerisine yerleştirilen ürün ve hizmetlerin tekrarlar halinde sunulması veya gösterilmesi; ürün
veya hizmetin özelliklerinin övülmesi ya da benzeri diğer ürün ya da hizmetlere göre belli bir
ürüne yönelik tercih bildirilmesi, ürünlere veya hizmetlere özel tanıtıcı atıflar yaparak ürün
veya hizmetlerin kiralanmasının veya satın alınmasının doğrudan teşvik edilmesi, ürüne ilişkin
detaylı bilgi verilmesi ve farklı çekim teknikleriyle ürünün ön plana çıkarılması yasaktır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tematik yayın izni alan kuruluşlar, günlük yayınlarının ticari iletişim yayınları
hariç 06:00-24:00 saatleri arasındaki bölümünün en az %70'inde, lisans belgesinde belirtilen
türe uygun programlara yer vermek zorundadırlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Kamuoyu için büyük önem taşıyan her tür güncel olayın münhasır

yayın haklarına sahip televizyon yayıncıları, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında, diğer yayıncılara âdil, makul ve eşitlikçi bir temelde bedeli kar-
şılığında kısa gösterim hakkı sağlamak zorundadır.

(2) Kamuoyu için önem taşıyan güncel olay birkaç bağımsız unsurdan oluşuyorsa, her
bir unsur ayrı olarak değerlendirilir ve her bir unsur için bir kısa gösterim hakkı kullanılabilir.

(3) Kamuoyu için önem taşıyan güncel olayın kısa gösterim hakkı, 90 saniyeyi geçe-
mez.

(4) Münhasır yayın haklarına konu güncel olaylara erişim hakkının sağlanması, mün-
hasır yayın hakkına sahip televizyon yayıncıları tarafından hiçbir şarta bağlanamaz. Erişim
hakkı talep eden diğer televizyon yayıncıları talepte bulundukları kısa gösterimleri serbest bir
biçimde seçme hakkına sahiptirler.

(5) Kısa gösterimlerin yayınlanmasında münhasır yayın hakkına sahip televizyon ya-
yıncısı belirtilir ve yayıncının logosunun herhangi bir şekilde görülmesine engel olacak uygu-
lamalara yer verilmez.

(6) Kısa gösterimler, ilk yayının ardından azami yirmi dört saat içerisinde, kaynağını
belirtmek suretiyle sadece haber programları içinde ve isteğe bağlı medya hizmetlerinde ise
sadece aynı programın aynı medya hizmet sağlayıcı tarafından banttan verilmesi durumunda
kullanılır.

(7) Kamuoyu için önem taşıyan güncel olayın kısa gösterimi, olayın gerçekleşmesini
takip eden yirmi dört saat içerisinde münhasır hakka sahip ilk yayıncı tarafından yayınlanma-
dığı takdirde ilk yayıncıdan önce yayınlanabilir.
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(8) Kamuoyu için önem taşıyan güncel olayın münhasır yayın hakkına sahip televizyon
yayıncıları, kısa gösterim yayını için diğer yayıncılardan bedeli dışında herhangi bir ilave ücret
talep edemez.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Medya hizmet sağlayıcılar izleyici temsilcisi bulundurmak zorundadır. İzleyici
temsilcileri, medya hizmet sağlayıcıları tarafından, ulusal karasal yayın lisansına sahip medya
hizmet sağlayıcılar tarafından görevlendirilecek medya hizmet sağlayıcılar için yayıncılık ala-
nında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişiler arasından en az bir yıl süreyle görevlen-
dirilirler. Diğer medya hizmet sağlayıcılar tarafından görevlendirilecek izleyici temsilcileri için
mesleki tecrübeye ilişkin süre şartı aranmaz. İzleyici temsilcisinin adı ve iletişim bilgileri ile
program hakkında bildirimlerin nereye ve nasıl yapılacağı programların bitiminde jenerikte
uygun yöntemlerle belirtilir.”
“Resmî internet sitesinde izleyici temsilcisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri görünür şekilde
yer alır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci ve ikin-
ci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir programın hangi yaş grubuna uygun olduğu ise; programdan etkilenme düzeyleri
göz önüne alınarak oluşturulan Ek-1’de yer alan “Genel İzleyici”, “7 yaş ve üzeri için uygun-
dur”, “13 yaş ve üzeri için uygundur” ve “18 yaş ve üzeri için uygundur” sembolleri ile belirtilir.
13+ ve 18+ sembolleri programın yayını süresince ekranın bir köşesinde sabit ve sürekli olarak
yayınlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
ek maddeler eklenmiştir.

“Engellilerin yayın hizmetlerine erişimi
EK MADDE 1 – (1) Engellilerin yayın hizmetlerine diğer bireylerle eşit koşullarda

erişimini sağlamak  amacıyla;
a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanallarında yayınlanan sinema ve televizyon

için yapılmış filmler, diziler ile haber programlarında; üç yıl içinde yüzde otuza, beş yıl içinde
yüzde  elliye ulaşılacak şekilde işitme engellilere yönelik altyazı hizmeti seçeneğine yer veril-
mesi zorunludur.

b) Ulusal karasal yayın lisansına sahip özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafın-
dan yayınlanan sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile haber programlarında;
üç yıl içinde yüzde yirmiye, beş yıl içinde yüzde kırka ulaşılacak şekilde engellilere yönelik
alt yazı hizmeti seçeneğine geçilmesi zorunludur.

(2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal karasal yayın lisansına sahip özel
medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, engelliler için getirilen erişim hizmetleriyle ilgili olarak
yukarıda sayılan oranlara ilişkin bir önceki yıla ait istatistiksel verileri, her yılı takip eden ilk
3 ay içerisinde Üst Kurul’un izlemeburo@rtuk.org.tr internet adresine elektronik posta ile gön-
derirler.”

“Avrupa eserleri
EK MADDE 2 – (1) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları; ha-

berler, spor olayları, yarışmalar, reklamlar, tele-alışveriş ve bağlantılı veri yayınları için ayrılan
süre dışında kalan yayın süresinin en az yüzde ellisini Avrupa eserlerine ayırmak zorundadır.

(2) Avrupa eserleri;
a) Avrupa Birliğine Üye Devletlerde üretilen eserleri,
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b) Avrupa Konseyi Sınırötesi Televizyon Sözleşmesine taraf olan ve aşağıdaki üçüncü
fıkrada yer alan koşulları yerine getiren üçüncü Avrupa devletleri tarafından üretilen eserleri,

c) Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler arasında görsel-işitsel sektör ile ilgili akdedilen an-
laşmalar çerçevesinde ortaklaşa üretilen ve bu anlaşmaların her birinde belirtilen koşulları ye-
rine getiren eserleri,

ifade eder.
(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinin uygulanması Avrupa Birliğine üye devletlerde

üretilen eserlerin ilgili üçüncü ülkede ayrımcı önlemlere tabi olmaması şartına bağlıdır.
(4) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eserler, bu hükümlerde belirtilen Dev-

letlerin bir veya birden fazlasında ikamet eden yazar, senarist ve çalışanlar tarafından üretilen
ve esas olarak aşağıdaki üç koşuldan birine uyan eserlerdir:

a) Bu devletlerin bir veya birden fazlasında ikamet eden bir veya birden fazla yapımcı
tarafından yapılması.

b) Eserlerin yapımının bu devletlerin bir veya birden fazlasında ikamet eden bir veya
birden fazla yapımcı tarafından denetlenmesi ve kontrol edilmesi.

c) Toplam ortak yapım maliyetleri içinde bu devletlerin ortak yapımcılarının katkısının
hakim olması ve ortak yapımda adı geçen devletler dışında ikamet eden bir ya da birden fazla
yapımcı tarafından kontrol edilmemesi.

(5) İkinci fıkra kapsamında Avrupa eserleri olmayan ancak Avrupa Birliğine üye dev-
letler ile üçüncü devletler arasında akdedilen ikili ortak yapım anlaşmaları çerçevesinde üretilen
eserler, Avrupa Birliğine üye devletler ortak yapımcılarının üretim toplam maliyetinin çoğun-
luğunu karşılaması ve yapımın Avrupa Birliğine üye devletlerin sınırları dışında ikamet eden
bir ya da birden fazla yapımcı tarafından kontrol edilmemesi koşuluyla Avrupa eserleri olarak
sayılır.

(6) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları yıllık yayın sürelerinin
en az yüzde onunu bağımsız yapımcılar tarafından üretilen Avrupa eserlerine ayıracaklardır.

(7) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları tarafından yayınlanacak
bağımsız yapımcıların Avrupa eserlerinin en az yüzde ellisinin son beş yıl içerisinde üretilmiş
olması gerekmektedir.

(8) Yıllık yayın süresine ayrılan süre haberler, spor olayları, yarışmalar, reklamlar, te-
le-alışveriş ve bağlantılı veri yayınları için ayrılan süreyi kapsamaz.

(9) İsteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları Avrupa eserlerinin üretimini ve erişimini
desteklemek için gerekli ve uygun tedbirleri alacaklardır.

(10) İsteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları, Avrupa eserlerine, hazırlayacakları prog-
ram kataloğunda öncelikli ve görünür bir şekilde yer vereceklerdir.

(11) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları Avrupa eserlerine ilişkin
istatistikî bilgileri her yıl Eylül ayının son iş gününe kadar Üst Kurula bildirmek zorundadır.

(12) Bu maddede yer alan hükümler, Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine tam üye
olduğu tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

2/11/2011 28103
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ANA STATÜLER

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bilardo Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bilardo Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) CEB: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Bilardo Konfederasyonunu,
ç) EPBF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Cepli Bilardo Federasyonunu,
d) EBSA: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Snooker Bilardo Birliğini,
e) Federasyon: Türkiye Bilardo Federasyonunu,
f) Federasyon Başkanı: Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanını,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) IBSF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Snooker Federasyonunu,
ı) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
i) İlçe Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğünü,
j) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
k) Spor Dalı: Bilardo sporunu,
l) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
m) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
n) UMB: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Bilardo Birliğini,
o) WCBS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Bilardo Federasyonları Birliğini,
ö) WPA: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Cepli Bilardo Birliğini,
p) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Uluslararası üst kurumlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların

ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faali-
yetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bilardo ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili
kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri
programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve
eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak ve bunların
çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların
devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgi-
lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Bilardo malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bun-
ların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, spor il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuş-
mazlıkları çözümlemek.

ğ) Uluslararası üst kurumların izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

h) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma özel seminer ve kurs-
lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak
ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.
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l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistikçi çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
(2) Türkiye Bilardo Federasyonu uluslararası en üst kural koyucu olan WCBS’e bağlı

olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon, WCBS ve ona bağlı faaliyet gösteren üst kurumların
mevcut kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar WCBS’nin kurallarına
aykırı olamaz. Federasyon, WCBS'in Anti-Doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu
temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını aynen uygular.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar,
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi,
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya veya Avrupa federas-

yonlarının, Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,
e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu,
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan Bilardo üst
ligi olan 1.Liginde müsabakalara katılan kulüplerden dörder üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve federasyonca tescil olunan Bilardo Yük-
selme ligine katılan kulüplerden dörder üye,

3) Sonuçları Federasyonca tescil edilmiş yerel ve bölgesel faaliyetlere katılmış ancak
statü gereği oy kullanma hakkı bulunmayan kulüplerden, kura ile belirlenen en az onyedi kulüp
temsilcisi,

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
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(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri arasından Federasyonun üye sayısı dikkate

alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek,

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak,

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
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karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek,
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek,
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1)Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

onbeş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonu görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve

tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil sta-
tüsünü belirlemek.

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman,

hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak,
bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğretici lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

malardan alınacak pay, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için, her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpler ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Başkan vekillerini belirlemek.
ö) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
p) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
r) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, sözleşme ücretlerini, sosyal haklarını, tazminatlarını,
fazla mesailerini ve gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

s) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
ş) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,

hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incele-
mek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.
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u) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

ü) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
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ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından onbeş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel se-
kreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için ara-
nan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel Sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
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b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekil-
lerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen

veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü
geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
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(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak
zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.
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(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar
kurabilir.

(7) Genel kurulda; görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
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(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel Kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya
herhangi bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.
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(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

(5) Genel sekreterin görevli, izinli ve raporlu olması halinde, yerine genel sekreterde
aranan şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenerek kurulca görevlendirilen
üye vekâlet eder.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.

g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile igili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım, bağışlar, katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harç-

tan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun Genel Kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı

spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici
ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine
Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve Sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
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ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörlere çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Mü-
dürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden kar-
şılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin Bilardo şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin Bilardo şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçeve-
sinde kayıt ve tescil edilir. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin
kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon Genel
Kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ve Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Fe-

derasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Bilardo Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bisiklet Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bisiklet Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) UCI: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Bisiklet Birliğini,
ç) UEC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Bisiklet Birliğini,
d) Federasyon: Türkiye Bisiklet Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalı: Bisiklet Sporunu,
j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) UCI,UEC ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve

uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili
spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
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(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu UCI ve UEC’nin yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Kulüplerden ikişer üye,
2) Büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonası Yol Yarışı Şampiyonu olmuş

Kulüplerden ayrıca birer üye,
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.

Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön

görülen sayıyı aşması halinde her gurup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı
grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada ön görülen sayıya indirilir.

(10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir.
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Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuru-
luna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
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(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve

(c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fık-
rasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar

vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik

direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.
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ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faa-
liyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tes-
cillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri

ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.
Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.
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(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.
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(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile Genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.
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(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
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(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin buz hokeyi ve in-line şubeleri, Federasyonun görev alanına giren
konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor ku-
lüpleri veya spor kulüplerinin buz hokeyi ve in-line şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il mü-
dürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faa-
liyet katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz
ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 25/5/2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Briç Federasyonunun teşkilatı, genel

kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Briç Federasyonunun genel kurulu ile yönetim,

denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer
kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve
benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
d) EBL: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Avrupa Briç Ligini,
e) Federasyon: Türkiye Briç Federasyonunu,
f) Federasyon Başkanı: Türkiye Briç Federasyonu Başkanını,
g) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) Spor Dalı: Briç sporunu,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
j)Talimat: Ana statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) WBF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Briç Federasyonunu,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Federasyonun teşkilatı
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki briçle ilgili gelişmeleri izlemek, briç sporu ile ilgili

kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri
programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

c) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

ç) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

d) Federasyonu teşkilatlandırmak.
e) Ülke içinde yarışmalar düzenlemek, düzenlenen yarışmaların devamlılığını sağla-

mak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.
f) WBF, EBL ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve

uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili
spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

g) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

ğ) Kulüpler, il temsilciler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak ve bunların arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

h) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

i) Briç yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygula-
mak.

j) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Briç ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür ha-

zırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Briçte belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygu-

lamasını sağlamak.
n) İllerdeki briç temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde

çalışmalarını sağlamak.
o) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ö) Sporcuların tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak.
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p) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

100’den az, 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli ve idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fede-

rasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı bulunduğu WBF ve EBL’nin yönetim

kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasında öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul kararının alındığı tarih itibariyle tamamlanmış son şampiyonanın Tür-
kiye final grubuna katılan kulüplerden;

a) Finalist iki kulübe beşer üye,
b) Yarı finalist iki kulübe dörder üye,
c) Çeyrek finalist dört kulübe üçer üye,
ç) İlk sekize giremeyen kulüplerin her birinden ikişer üye,
2) Genel kurul kararının alındığı tarih itibariyle tamamlanmış son şampiyonanın eleme

müsabakalarına katılıp Türkiye final grubuna katılma hakkı kazanamayan kulüplerin her bi-
rinden birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;

a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-

larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
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(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak veya değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alım-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-

fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. Kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük, ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza

veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mah-
rumiyeti cezası almadığına dair beyanı,
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ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi yönetim, denetim ve disiplin ku-

rullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde federasyonunun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde diğer kurullara başkanlık etmek.
ç) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde

bu yetkisini başkan vekiline devretmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya başkan vekillerini belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on

dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye
seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranır, seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkra-
sının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Briç kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri dü-

zenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
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b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Briç ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek,

bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bun-
ların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alı-
nacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek.

ç) Federasyonun yurt içinde organize edeceği faaliyetlerde görev alan federasyon per-
soneli ile diğer tüm görevlilere ödenecek harcırah ve ücretleri belirlemek.

d) Kulüplerin Federasyonun görev alanına içerisinde yer alan branşlarda faaliyet gös-
termek için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bunlarla ilgili faaliyet ve taahhütleri de-
netlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek.
f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak ta-

şınmaz mal alımı, satımı yapmak, taşınmaz kiralamak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve briç
faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve briç ile ilgili her

türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile

briç alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları ku-
ruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin,
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak genel kurulun onayına
sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak.

p) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.
r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği

beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu ku-
rula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı
işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere en az iki ayda bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(5) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır.
Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Kurulunun, seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkra-
sının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör se-
çerler. Kurul başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür.
Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir
rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul, görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asil üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan vekili ve bir raportör
seçerler.
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(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin
ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tara-
fından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu federasyonun faaliyet programında yer alan kurum ve kuruluşlarca
federasyondan izin almak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; federasyona bağlı spor
dalları ile faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve
görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine
bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yöne-
tim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere
federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
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(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon baş-
kanı ve yönetim kurulu hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asil ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ağustos ayını takip eden üç ay içinde yönetim kurulunca belir-
lenen tarihte yapılır.

(2) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (2) ve (3) numaralı
alt bentlerinde belirtilen hallerde son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olim-
piyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı
yapılamaz.

(3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarına ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek,
raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel
Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren
otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
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Genel kurulun toplantıya çağırılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.

Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı
ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile
bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmî internet si-
tesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleri ile ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon ilan tarihinden genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde duyurulur. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul de-
lege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, belgesini almak ve üye listesini imzalamak

zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili, asbaşkan veya bir
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi
ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının ve görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu; bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşü-
lemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzası ile ana statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi genel kurula katılan en az on üyenin yazılı isteği üzerine yapılacak
açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularına yönetim ve
denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açıla-
maz.

(6) Genel kurul çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı olmak üzere
komisyonlar kurabilir.

(7) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

üyelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve di-
siplin kurulları için uygun gördükleri asil ve yedek üyelerin isim listelerini divan başkanlığına
yazılı olarak teslim ederler.
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(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz. Oylanan listelerde çizme, eksiltme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan genel kurul üyesi bir gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üye-
lerini genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinlerde bulundurulur. Üye hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabin-
deki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel
kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi
bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran üyeye yeni bir zarf
verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar Divan başkanın denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar
kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük
gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar tesliminden itibaren en geç kırk sekiz
saat içerisinde Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur. Federas-
yonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak
ödenekler, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yö-
netim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar dahilinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile yönetim kurulu
kararı ile başkan vekiline veya başkan vekillerine devredebilir.

(4) Ödeme evraklarında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekre-
terin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

d) Kurs, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler.
e) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
f) Sponsorluk gelirleri.
g) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.
h) Yardım ve bağışlar.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; ana statü ve

ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için ana statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak, Federasyon mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içerisinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisi kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde federasyona bağlı

spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici
ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerini federas-
yonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, me-
najer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza iş-
lerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, üni-
versite, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ah-
lakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin/ceza
kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönet-
meliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
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ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Briç kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin briç şubeleri, Federasyon

görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Briç spor dalında faaliyet gösteren spor
kulüpleri veya spor kulüplerinin briç şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tara-
fından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım
işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Kulüpler, yönetim kurulunun
belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten
sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

Kulüplerinin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Briç dalında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belir-

tilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin
şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. 

(2) Devirlerde briç spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması
zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 17/3/2005 tarihli ve 25758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Briç Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun teşki-

latı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorum-
lulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) IIHF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu,
g) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
ı) Spor Dalı: Buz Hokeyi ve In-Line sporunu,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara'dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel Sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) IIHF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygu-

lanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek ve yenilikleri
takip ederek, bu bilgilerden spor dalı ile kişi, kurum ve kuruluşların yararlanmasını sağlamak.

ç) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

d) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak iş birliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi
ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak ve bun-
ların çalışmalarını sürekli izlemek.

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

f) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-
timlerle iş birliği yapmak, doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak iş birliği içerisinde kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Kişi ve kuruluşlara, gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde düzenleyecekleri
özel yarışma, seminer ve kurslara ilişkin izin vermek.

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,
yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-
ların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarına ilişkin yarışmaların
düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbir-
leri almak ve ödüllendirmek.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
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n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını
sağlamak.

o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Yurt dışında yaşayan Türk veya Türk asıllı sporcuları yerinde veya kamplara çağırarak

tespit etmek, başarılı olanları milli takıma kazandırmak için gerekli çalışmaları yapmak.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Uluslararası Buz Hokeyi Fe-

derasyonunun yönetim kurullarında ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına
göre en fazla beş üye.

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak
kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce, tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faali-
yetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Erkekler Süper Ligine katılan kulüplere altışar üye,
2) Kadınlar Ligine katılan kulüplere dörder üye,
3) Erkekler 1. Ligine katılan kulüplere dörder üye,
4) Gençler Ligine katılan kulüplere ikişer üye,
5) Buz hokeyi büyükler en üst liginde şampiyon olmuş ve ülkemizi Uluslararası Fede-

rasyonun resmi turnuvalarında temsil etmiş kulüplerden birer üye.
ı) Federasyonun düzenlediği mahalli veya bölgesel minikler ve yıldızlar kategorisine

son iki sezon tamamlanmış müsabakaya üst üste katılan kulüplere ise;
1) Mahalli ve bölgesel minikler müsabakalarına katılarak, Türkiye şampiyonalarına iki

yıl üst üste katılan kulüplere ilave birer üye,
2) Mahalli ve bölgesel yıldızlar müsabakalarına katılarak, Türkiye şampiyonalarına iki

yıl üst üste katılan kulüplere ilave birer üye,
3) Mahalli ve bölgesel minikler ve yıldızlar liglerine katılan kulüplere verilen üye sayısı

genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en az %20’sine ulaşmadığı durumda, mahalli veya böl-
gesel minikler veya yıldızlar kategorisinin herhangi birisine son iki sezon tamamlanmış müsa-
bakalara üst üste katılan kulüplerden kura ile belirleneceklere ilave birer üye.
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(3) Kulüplere delege hakkı; ikinci fıkranın (ı) bendinin birinci veya ikinci alt bentle-
rinden sadece birisinden dolayı verilir.

(4) Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; genel kurul tarihinden
önce tescil edilen lig sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst
lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.

(5) Genel kurul tarihinden önce devam eden liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen
veya çekilen kulüpler ile yeni sezona ait katılım belgesini teslim etmeyen veya teslim ederek
liglere katılmayanlar ile Federasyona tescilini yaptırmamış kulüpler, yapılacak ilk genel kurulda
bu maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi kapsamında temsil edilemez.

(6) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(7) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(8) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(9) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(10) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten
en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(11) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(12) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                   3 Nisan 2014 – Sayı : 28961



g) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel
şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna
yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
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b) Federasyonun faaliyetlerini Kanun, Yönetmelik, Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

onbeş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun üç üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve

tescil etmek, gruplara ayırmak ve faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili idareci, menajer,

teknik direktör, antrenör, öğretici, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek,
bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili
kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile
ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, yerli ve yabancı sporcu, öğrenci ile benzeri lisansların tescili, ka-
tılım, aidat, vize, disiplin, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin buz hokeyi ve In-Line sporunda ve Federasyonun görev alanı içerisinde
yer alan diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağla-
mak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenörleri, spor elemanları ve teknik elemanları ödül-
lendirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.
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i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

s) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda, spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir, sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.
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Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak üç üyenin ya-

nında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki ye-
dek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından onbeş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile düzenlenir.
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(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
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b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon baş-
kanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları

olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü
geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin ikinci
ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun, yönetmelik ve ana statüye uygun ola-
rak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak
üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel
kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel ku-
rulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul
delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
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(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinde Federasyon tarafından gö-

revlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini
imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı ola-
maz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca, üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık gö-
revlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve
üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, Kanun, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gün-
dem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üye-
lere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde
bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır.
Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer ko-
nular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilan edilen gündemde belirtilen hususlar dışında başka
bir husus görüşülemez.
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(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben Federasyona teslim edilir
ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federas-
yona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun
resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
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f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın
ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

g) Kurs, seminer, Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalardan elde edilen reklam, spon-
sorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.
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Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri
araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına mün-
hasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınaî ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin buz hokeyi ve in-line şubeleri, Federasyonun görev alanına giren
konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor ku-
lüpleri veya spor kulüplerinin buz hokeyi ve in-line şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il mü-
dürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faa-
liyet katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz
ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Buz hokeyi eğitim kurumları
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların buz hokeyi ve in-line spor dallarına ait spor merkezlerindeki
faaliyetleri Federasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğ-
rultusunda sezonluk olarak verilir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 1/2/2007 tarihli ve 26421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Buz Pateni Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, bu spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve
ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici,
temsilci ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) ECF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Curling Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Buz Pateni Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) ISU: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Paten Birliğini,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalı: Federasyon bünyesinde bulunan tekler, çiftler, buz dansı, senkronize bran-

şından oluşan artistik buz patenini, kısa, uzun mesafe hız pateni branşından oluşan hız pateni
ve Curling sporunu,

j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,

k) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı
olarak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyat-
larda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi
derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,
(Takım müsabakalarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleri ile öngörülen sporcu
sayısı esas alınır. Ferdi müsabakaların takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.)

l) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Spor Ge-
nel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
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m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-
sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

n) WCF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Curling Federasyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) ISU, WCF, ECF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan

ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili
spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.
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i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ISU, WCF ve ECF’nin yönetim

kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla:

1) Artistik buz pateni (senkronize branşı hariç) ve hız pateni spor dallarında, iki sezonda
üst üste faaliyetlere katılan kulüplerin toplam sporcu sayılarının ikiye bölünüp buçuklar ta-
mamlanarak ortalaması alınan sporcu sayısına göre; 1-10 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüp-
lere ikişer üye, 11-20 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere üçer üye, 21-30 sporcu ile faali-
yetlere katılan kulüplere dörder üye, 31-40 sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere beşer üye,
41 ve daha fazla sporcu ile faaliyetlere katılan kulüplere her 10 sporcu için birer üye ilave edilir.

2) Federasyonca düzenlenen senkronize branşındaki faaliyetlere katılan kulüplere ikişer
üye.

3) Curling spor dalında; Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste cur-
ling branşında düzenlenen en üst lige katılan kulüplere ikişer üye, Genel kurul çağrı tarihinden
önce biten curling branşında en üst ligin altında yer alan lig müsabakalarına katılan kulüplere
birer üye, Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste curling branşında düzen-
lenen mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplere birer üye, Federasyonca genel kurul çağrı
tarihinden önce biten iki sezon üst üste curling branşında ligler dışında düzenlenen diğer Fe-
derasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüplere ikişer üye.
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(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsil-
cilerinin en fazla %50’si en üst lige katılan, en fazla % 30’u Federasyonun diğer lig müsaba-
kalarına katılan, en az % 20’si mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüp temsilcilerinden oluşur.

(4) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liglerinde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına
sahiptir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-

fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
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Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
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d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-
ğinde bu yetkisini satın alma talimatı veya yönetim kurulunca belirlenen oranlarda başkan ve-
killerine veya Genel Sekretere devretmek.

e) Başkan vekillerini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışan personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim ku-

ruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar

vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik

direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faa-
liyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tes-
cillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
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k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri
ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
ş) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,

hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

u) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

ü) Spor dalları ile ilgili özel ders ücretlerini sezonluk olarak belirlemek.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az ayda bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden
sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.
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(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen üç üye-

nin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve
iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda,
9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge

ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, üçüncü fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
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(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların
eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

(8) Federasyon disiplin kurulunca verilecek cezalar, Federasyon disiplin kurulu defte-
rine işlenerek Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne
kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
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b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları

olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya kış olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü ge-
nel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.
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(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, Federasyon tarafından görevlendirilmiş ki-

şilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorun-
dadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.
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(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri cevaplamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekillerine veya genel sekretere devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının da bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.
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g) Kurs, seminer, artistik buz pateni, curling ve hız pateni eğitim kurumlarından elde
edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışmalardan elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın, milli yarışmalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık
harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
(3) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-

ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, bağış kabulüne ve nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlen-
dirmeye yetkilidir.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.
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Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma ve faaliyetlerde; kulüp, fede-

rasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, me-
najer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin
ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Paten eğitim kurumları
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların artistik buz pateni, curling ve hız pateni spor dallarına ait spor
merkezlerindeki faaliyetleri Federasyonun iznine tabidir. Bu izinler yönetim kurulunca belir-
lenecek esaslar doğrultusunda sezonluk olarak verilir.

Kulüpler
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin artistik buz pateni, curling ve hız pateni şubeleri, Federasyonun
görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet
gösteren spor kulüpleri veya spor kulüplerinin artistik buz pateni, curling ve hız pateni şubeleri
gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edil-
dikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre ya-
pılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil iş-
lemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil
edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren spor kulüpleri, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları
veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulun-
dukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun teş-

kilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun genel kurulu

ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve
ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici,
temsilci ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Dans Sporları Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını,
d) WDSF: Dünya Dans Sporları Federasyonunu,
e) Genel Kurul: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Genel Kurulunu,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalı: Dans, uluslararası dans örgütlerinin organizasyonlarına giren ve uluslar-

arası dans yarışmaları yapılan aşağıda isimleri yazılı olan tüm dansları ve çeşitlerini,
1) Ten Dance (on dans) olarak tanımlanan Latin&Standart danslardan oluşan Latin

dansları Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble ve Jive ile Standart Danslar; Waltz, Tango,
Viennessa Waltz, Slow Foxtrot ve Quickstep ayrıca Latin&Standart Free Style, Salsa, HipHop,

2) Rockn’n Roll, Boogie Wooige, Lindy Hop, Bugg, Swing, Slow, Slow Fox, Slow
Rock,

3) Performing Arts; Show Dance, Jazz Dance, Tap, Acrobatic/Gymnastic Dance, Ballet,
Modern, Bollywood, Mini Production&Production, Character-Ethnic-Folk/Hoptek/Sirtaki,
Belly Dance/Oriental, Show Belly Dance/Oriental Show, Folk Belly Dance Show/Oriental
Folk, Flamenco,

4) Serbest Stil, Street Dance; Break Dance, Electric Boogie, Hip Hop, Hip Hop Solo
ve Team Battle, Disco Dance, Disco Dance Free Style, Street Dance Show, Techno,
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5) Special Couple Dances; Argentine Tango, Argentine Tango Rising Star, Nordic Tan-
go, Amercan Mambo, Street Mambo, Salsa, Merenque, Bachata, Caribbean Dances, Jitterbug,
Bugg, Double Bugg, Hustle/Disco Fox/Disco Swing, Mixing Blues, Special Couple Dance
Formations, Salsa Rueda de Casino, Street Latino, Latino Show, Salsa Shines, Lambada Zouk,
Couple Dance Master Showcase,

6) Possible Other Dance Disciplines (olası diğer dans disiplinleri); Mix Dance 1 (karışık
dans), Mix Dance 2, Synchro Dance (senkronize dans),

7) Capoire.
j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) WDSF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uy-

gulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.
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f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) WDSF ve diğer uluslararası dans örgütleri ile federasyonlar bünyesinde yer alan di-

ğer branşlar için tanımlanmış veya tanımlanacak her türlü uluslararası dans sporları kuruluş,
birlik, kurul, federasyon ve diğer üst yapılarına üyelik başvurularını yapmak ve üye olmak, bu
kuruluşların ulusal organizasyonlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, branşlarını açmak.

n) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-
zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WDSF’nın yönetim kurulla-

rında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faali-
yetlerine katılarak tamamlayan kulüplerden birer üye,
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2) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon üst üste Türkiye Şampiyonalarına katı-
larak tamamlayan kulüplerden birer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılmış
en az bir Türkiye Şampiyonasında sporcusu birinci olan kulüplere ilave birer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon Kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarında
birinci olan kulüplere ilave bir üye,

5) Genel kurul çağrı tarihinden önce iki sezon federasyon faaliyetlerine her sezon en
az 50 sporcu ile katılan kulüplere ilave bir üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsil-
cilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faa-
liyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır. Kurulduğu tarihten itibaren iki yıl geç-
memiş federasyonların ilk genel kurulunda kulüplerin üst üste iki yıl faaliyetlere katılma şartı
aranmaz.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
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f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla
iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-
fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.
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Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

onbeş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulu içerisinden başkan tarafından başkan vekilleri/asbaşkanlar atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar

vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve ben-

zeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik
hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştir-
meleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğretici lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüpler ile sporcuların yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları
reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
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j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Başkan vekillerini/asbaşkanları belirlemek.
ö) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
p) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
r) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini, fazla mesailerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen
kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

s) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

ş) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incele-
mek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2)Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.
Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.
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(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda,
9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel
kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
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(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin kurulu; en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekil-
lerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
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b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.
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(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.
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(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve alt yapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.
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g) Kurs, seminer ve federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerininin desteklenmesi amacıyla tahsil edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.
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Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm dans yarışlarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri
araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına mün-
hasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
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Kulüpler

MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin dans şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-

rasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor

kulüplerinin dans şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil

edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyonun

ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil

işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil

edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya

kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları

yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-

nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-

runludur.

Dans sporları organizasyonlarında uygulanacak esaslar

MADDE 38 – (1) Yerli veya yabancı her türlü dans kuruluşları ve benzeri dans göste-

rileri organizasyonları için; ilgililer Federasyondan gerekli izinleri alırlar.

(2) Dans sporları için yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunacaklar, Federasyonun

iznini, görüş ve olurunu almak; gereken lisans ve gösteri izin bedellerini ödemek zorundadırlar.

Bu bedeller sene başında yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Belirtilen lisans, gösteri izni ve benzeri bedelleri belirlemeye ihtiyaç duyulan izin,

görüş ve olurları vermeye yönetim kurulu veya Federasyon başkanı münferiden yetkilidirler.

(4) Yönetim kurulu ve Federasyon başkanı bu yetkilerini kullanırken öncelikle dans

sporunun ve Federasyonun yararlarını ön planda tutarlar.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler,

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Fe-

derasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 40 – (1) 15/5/2007 tarihli ve 26523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Eskrim Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, yönetici, sporcu, teknik direktör, antrenör, hakem, idareci, gözlemci, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 ta-
rihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonunu,
ç) COMES: Akdeniz Ülkeleri Konfederasyonunu,
d) Federasyon: Türkiye Eskrim Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanını,
f) FIE: Uluslararası Eskrim Federasyonunu,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Spor Dalı: Eskrim sporunu,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIE ve CEE ile diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve

uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili
spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu oluş-
turan sporcu, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları
seçmek, spor elemanları ile yönetici ve diğer elemanları belirlemek, seçilen takımların müsa-
bakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
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n) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
o) Yurt içindeki eskrim kulüplerinin ve tesislerinin gözetim ve denetimi ile branş tescili

ve vize işlemlerini yapmak.
ö) Antrenör, hakem ve sporcuların lisans, tescil ve vizelerini yapmak, transfer ücretlerini

belirlemek.
p) Eskrim sporu ile ilgili antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum ve

kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını
belirlemek ve denetimini yapmak.

r) Eskrim sporunu yaygınlaştırmak için eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kamu ve
özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından

belirlenecek en fazla iki üye.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki üye.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
d) FIE ve CEE’nin yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Türkiye adına görev

yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten

Federasyon başkanlığı yapanlar.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek iki üye.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek iki üye.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
kaydıyla en fazla beş üye.

h) Kulüpleri temsilen genel kurul tarihinden önce tamamlanmış, son iki sezon üst üste
faaliyetlere katılan ve faal olan her kulübü temsilen, kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri
arasından aşağıdaki sporcu sayılarına göre belirlenecek üyeler;

1) 1-10 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen bir üye,
2) 11-20 arası sporcusu olan kulüpleri temsilen iki üye,
3) Yirmi sporcunun üstünde müsabakalara katılan her kulübü temsilen üç üye.
(3) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(4) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa

şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu
var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.
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(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.
(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel

kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(9) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(10) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(11) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada bir ay veya toplam altı ay hak mah-
rumiyeti cezası alan kişiler genel kurul üyesi olamazlar ve kulüpler genel kurul üyesi bildire-
mezler.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-

fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
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c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-
ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.
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e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Yurt içinde her türlü eskrim müsabakası ve organizasyonunun iznini vermek ve uy-

gulamalarını denetlemek, müsabakalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek, müsabaka so-
nuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.

c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik
direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin eskrim ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branş-
larda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dal-
larının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
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k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri
ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği en

az dört en fazla altı kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel
olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede
yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygu-
layabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden
sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda,
9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.
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(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve so-

rumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine, karar almak üzere,
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2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı

ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıl-

larda ise iki yılda bir Aralık veya Ocak ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun gö-
revlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş
ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yürütür. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve
(3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılmaz.

(4) Genel Müdürlük genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci; genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar, yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.
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(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı ola-
maz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili, asbaşkan veya bir
yönetim kurulu üyesi tarafından, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını
belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili,
asbaşkan ya da bir yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan
kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu; bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.
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(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşü-
lemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilan-

da yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi genel kurula katılan en az on üyenin yazılı isteği üzerine yapılacak
açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim ku-
rulu ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açıla-
maz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerin isim listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz. Oylanan listelerde çizme, eksiltme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere göz-
lemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabin-
deki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel
kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi
bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni bir
zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar tesliminden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre ve

iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun
mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararı ile başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
ç) Kulüplerin tescil ve vize ücretleri.
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d) Katılım payları, başvuru harçları ve aidatlar.
e) Sponsorluk gelirleri.
f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Ceza ve itiraz gelirleri.
ğ) Yardım ve bağışlar.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

i) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

j) Federasyon başkan adaylarından alınacak başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam,
sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü
ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre
kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-
netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış
olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, de-

netim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde kulüp, Fede-

rasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, me-
najer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin
ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş,
kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı
ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm müsabakaların ve faaliyetlerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
ve benzeri araçlarla yayınlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına
münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabaka ve faaliyetler
televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin eskrim şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-
rasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor
kulüplerinin eskrim şubeleri il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre
yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu
kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında eskrim

dalında faaliyet gösteren kulüpler, eskrim şubelerini, kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre
kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde,
tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde eskrim sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Eskrim Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun teş-

kilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun genel kurulu

ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve
ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik sanat yönetmeni, hakem, idareci, yönetici, göz-
lemci, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faali-
yetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Halk Oyunları Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
h) Spor Dalı: Halk Oyunları sporunu,
ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
i) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Federasyonun teşkilatı
MADDE 5 – (1) Federasyon özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Halk oyunlarının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.
b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki halk oyunları ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş

grupları için her türlü halk oyunları turnuva, organizasyon, festival, şölen, yarışma, çalışma ve
diğer faaliyetleri denetlemek, bunlara gerekli izinleri verip, uygulamalarını kontrol etmek.

c) Antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitilmesini
sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını
izlemek.

ç) Ülke içinde yarışma ve organizasyonlar düzenlemek, düzenlenen tüm yarışma ve or-
ganizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, idareci, eğitimci, hakem, tem-
silci ve gözlemci atamasını yapmak.

d) Halk oyunları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde
daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak. Halk oyunlarının uluslararası federasyonunun oluş-
ması için, uluslararası alanda çalışmalar yapmak.

e) Halk oyunları oyun alanlarının standartlarını tespit etmek, konu ile ilgili alt yapı ça-
lışmalarını hazırlamak.

f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz
mal alım-satımı ve kiralanma faaliyetlerini yapmak.

g) Kulüpler, bölge koordinatörleri, il temsilcileri ile il müdürlükleri arasında doğabile-
cek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Ülkemizin kültürünün tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum, yarışma ve organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu sporcu,
müzisyen, antrenör, koreograf, genel sanat yönetmeni ve hakemleri seçmek, seçilen takımları
veya toplulukları yarışmalara, gösterilere hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil et-
mek.

ı) Yurt içinde düzenlenecek her türlü halk oyunları yarışmaları, festival, şölen ve şen-
liklerin iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için ta-
limat veya şartnamelerini hazırlamak ve uygulamak.

i) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
j) Yurt içinde halk oyunlarına uygun tesisler yapmak ve yaptırmak.
k) Başarılı sporcu takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslararası yarış-

malarda başarılı olabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
l) Her kademedeki sporcu için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
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m) Halk oyunları ile ilgili arşiv, derleme, araştırma ve istatistiki çalışmalar yapmak,
eğitici film, slayt, kitap, ders kitabı, dergi, gazete, broşür, görsel ve basılı ve benzeri materyalleri
hazırlayarak basımını ve dağıtımını yapmak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla iş-
birliği yapmak.

n) Halk oyunları alanında, eğitim ve öğretimle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ya-
parak, belirli bir sistemin uygulanmasını sağlamak, eğitim çalışmaları, seminer ve sempoz-
yumlar yapmak.

o) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

ö) Halk oyunları yarışması yapan diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ve/veya
protokoller yaparak bu kurum ve kuruluşlara, kriterler ve teknik eleman, hakem, gözlemci,
antrenör ve benzeri konulardaki organizasyonlarına destek olmak.

p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil
veya vize işlemlerini yapmak.

r) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
e) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel düzenlemeli

veya geleneksel düzenlemesiz veya federasyonca talimatlar ile belirlenmiş diğer yarışmalarda
minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Fe-
derasyon faaliyetlerinden grup/bölge yarışmalarına üst üste iki sezon katılmış olan kulüplerden
noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek yirmi üye,

2) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel düzenlemeli
veya geleneksel düzenlemesiz veya federasyonca talimatlar ile belirlenmiş diğer yarışmalarda
minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Fe-
derasyon faaliyetlerinden Türkiye Şampiyonalarına iki sezon üst üste katılmış olan kulüplere
birer üye,

3) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel düzenlemeli
veya geleneksel düzenlemesiz veya federasyonca talimatlar ile belirlenmiş diğer yarışmalarda
minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında son
iki yıldaki Federasyonun grup/bölge yarışmasına katılıp; Türkiye Şampiyonu olan kulüplerden,
son iki sezonda, her sezon şampiyonluğu için üç üye,

4) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel düzenlemeli
veya geleneksel düzenlemesiz veya federasyonca talimatlar ile belirlenmiş diğer yarışmalarda
minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında son
iki yıldaki Federasyonun grup/bölge yarışmasına katılıp; Türkiye Şampiyonasında kazandığı
her ikincilik için iki üye,
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5) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel düzenlemeli
veya geleneksel düzenlemesiz veya federasyonca talimatlar ile belirlenmiş diğer yarışmalarda
minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında son
iki yıldaki Federasyonun grup/bölge yarışmasına katılıp; Türkiye Şampiyonasında kazandığı
her üçüncülük için bir üye,

6) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel düzenlemeli
veya geleneksel düzenlemesiz veya federasyonca talimatlar ile belirlenmiş diğer yarışmalarda,
minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Fe-
derasyon faaliyetlerine katılan kulüplere, Türkiye Şampiyonalarında, aynı yıl içerisinde birden
fazla kategori ve dalda derece elde ettiklerinde sadece bir kategori ve dalın en yüksek derecesine
üye hakkı verilir.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-

larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel

kurulda vekaleten oy kullanılmaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Halk oyunlarının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması

amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
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b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Delegelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini Kanun, Yönetmelik, Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
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d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-
ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.

e) Başkan vekili ve asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuatlar ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve on dört üye olmak üzere

toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun içerisinden başkan tarafından başkan vekili ve asbaşkanlar atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Halk oyunları kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü halk oyunları

yarışma ve organizasyonunun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durum-
larda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek.

b) Ülke genelindeki tüm halk oyunları müsabaka ve organizasyonlarının neticelerini
tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek.

c) Halk oyunları ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları
eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirmeleri
ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücretleri ile yaş sınırlarını tespit etmek,
transfer bedelinden pay almak, tescil ve vizeden ücret almak.

d) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek.
e) Kulüplerin halk oyunları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak,

bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.
f) Kulüpleri, sporcuları ve antrenörlerini ödüllendirmek, bu konuda talimat çıkarmak

ve bu talimatı uygulamak.
g) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek veya işlettirmek ve faali-
yetlerinin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak
üzere Federasyonun amaçları doğrultusunda ticari faaliyette bulunmak.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve halk oyunları ile

ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Halk oyunları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüpler ile

sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam
konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile

halk oyunları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, bağlı oldukları kuruluşların gö-
rüşlerini de alarak karara bağlamak.
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l) Genel kurul toplantılarını düzenlemek ve tüm hazırlıkları yapmak.
m) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, Genel Kuruldan alacağı

yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit
etmek.

p) Halk oyunlarında şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygulamak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir veya gerek görüldüğünde Başkan tarafından belirlenen gündemi gö-
rüşmek üzere üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği
konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası ge-
lenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Başkan, başkan vekili ve yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek üç üye icra
kurulunu oluşturur. Bu kurul, yönetim kurulundan alacağı yetkiler çerçevesinde kararlar alır,
işlemler yapar. İcra kurulu, başkanın uygun gördüğü zamanlarda üye tamsayısının salt çoğun-
luğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği halinde başkanın kul-
landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar ilk toplantıda yönetim kurulunca
onaylanır.

(3) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(5) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(6) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(7) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan
iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince
karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b)
ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.
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(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur, bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içe-

risinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
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2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalıyla yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim ve Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen ta-
rihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür.
Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci başkanlık diva-
nında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel
kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en
geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük,
gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün
içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Ankara’da yapılır. Genel kurul çağrısı ve

gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile
bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet si-
tesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan kurum, kuruluş ve kulüplerin delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep
eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan ilanı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul
delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
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(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili ya da yönetim kurulu
üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel
kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu
oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.
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(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statü ve Yönetmeliğe aykırı olmayan
ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oy-
lama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
kura çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra ya da tüm başkan adaylarının ortak imzalı dilekçeleri ile sandıklar ka-
patılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda
açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit
edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
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d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) Sponsorluk gelirleri.
h) Yardım ve bağışlar.
ı) Kurs ve seminerlerden elde edilecek gelirler.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle iş birliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.
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Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm halk oyunları yarışmalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz

veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-

lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen halk oyunları faaliyet ve

müsabakaları televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin halk oyunları şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda

Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya

spor kulüplerinin halk oyunları şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından

kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri

Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin

kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel

kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 37 – (1) Halk oyunları kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin halk oyunları şu-

beleri kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş olan şirketlere dev-

redilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri

yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-

nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-

runludur.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 38 – (1) Federasyonun Ana Statüsü Resmî Gazete’de, Ana Statüye dayanıla-

rak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Mü-

dürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 39 – (1) 23/5/2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU
ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Hokey Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Hokey Federasyonunun genel kurulu ile yöne-

tim, denetim ve disiplin kurullarını, hokey branşında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, hakem, idareci, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor
elemanları ile bunların katıldığı yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) EHF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Hokey Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Hokey Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Hokey Federasyonu Başkanını,
e) FIH: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Hokey Federasyonunu,
f) Genel Kurul: Türkiye Hokey Federasyonu Genel Kurulunu,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Spor Dalı: Hokey sporunu,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Ana statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.

(2) Federasyonların merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Hokey sporunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIH ve EHF tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın

uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi hokey ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,
bu kuruluşların üyelik aidatlarını yatırmak.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki hokey ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili
kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri
programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini
düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm
müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Hokey ile ilgili yabancı ülkelerdeki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden
ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Hokey malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların
yurt içinde veya yurt dışında yaptırılması veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Hokey müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak, bu sporcuların ye-

tişmesi için gerekli tedbirleri almak ve yüksek performanslı sporcular yetiştirmek.
j) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-

cı ile iktisadi işletme kurmak ve her türlü taşınır ve taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması
faaliyetlerini yürütmek.
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k) Yurt içindeki her türlü hokey için düzenlenmiş salonların ve sahaların gözetim ve
denetimini yapmak.

l) Hokey ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

m) İllerdeki hokey temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şe-
kilde çalışmalarını sağlamak.

n) Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile koordineli çalışmak.
o) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ö) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az, 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
c) Genel Kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki üye.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek en

fazla iki üye.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FIH ve EHF’nin yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları

kaydıyla en fazla Milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, Büyükler kategorisinde Milli Takım Antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belir-
lenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurulun yapıldığı tarihte tamamlanmış son iki sezonda; federasyon resmi faa-
liyetlerine katılıp oy kullanma hakkı elde eden kulüplere, kulüp sayısı göz önüne alınarak, Fe-
derasyon yönetim kurulunca belirlenecek eşit sayıda delege,

2) Genel kurulun yapıldığı tarihte tamamlanmış son iki sezonda; Hem erkek hem ka-
dınlar kategorisinde faal olan kulüplere birer delege,

3) Herhangi bir yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan kulüplere bay ve bayanlarda
ayrı ayrı olmak üzere birer delege,

4) Avrupa kupalarına katılan kulüp takımlarına bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak üzere
birer delege,

5) FIH veya EHF tarafından organize edilen hangi derecede olursa olsun, Avrupa ku-
palarında şampiyon olan kulüplere ikişer delege,
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6) Herhangi bir yaş gurubunda, milli takıma sporcu veren kulüplere bay ve bayanlarda
ayrı ayrı olmak üzere birer delege,

7) Süper ligde yer alan kulüplere bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak üzere birer delege,
8) Süper lig şampiyonu olan kulüplere bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak üzere birer

delege.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.

Kulüp temsilcileri, kulüp yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla,
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar, tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre, belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50’si en üst lige katılan, en
fazla yüzde 30'u Federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az yüzde 20’si ise, mahalli
veya bölgesel liglere katılanlardan oluşur.

(10) Kulüplerde genel kurulunu yapmış, Federasyon faaliyetlerine fiilen katılmış ve
hukuken geçerliliğini sürdüren ve hokey branşında faal olması şartları aranır.

(11) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.
Genel Kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkı elde edenlerin on
sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
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e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Hokey branşının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması

amacıyla iktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

3 Nisan 2014 – Sayı : 28961                                   RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 139



Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini ve as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

toplam on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c)

ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili/asbaşkan olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren branşlardaki kulüpleri kayıt etmek ve tescil etmek.
b) Kulüplerin yarışmalara katılmaları ile ilgili teklifleri karara bağlamak.
c) Müsabakaların sonuçlarını tescil etmek.
ç) Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek.
d) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
e) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve hokey ile ilgili her

türlü faaliyetleri yürütmek.
f) Hokey ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda

ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek.
g) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
ğ) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile

hokey alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

h) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
ı) Bütçeyi hazırlamak.
i) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
j) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek.
k) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
l) Federasyonun yarışmalarda uygulanacak mevzuatı hazırlamak, kabul etmek ve ya-

yınlamasını sağlamak.
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m) Dopingle ilgili kontrolleri yaptırtmak ve sonuçlarını karara bağlamak.
n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

o) Hokey ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğit-
mek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak,
bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan
alınacak tescil, vize, transfer ücreti ve yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bede-
linden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vize işlemlerinden ücret almak.

ö) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak
taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve hokey faa-
liyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak.

p) Federasyonun ek bütçe ve yatırım taleplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
r) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel

Müdürlüğe müracaat etmek.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nular ile ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere yılda en az altı kez üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin, üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda,
9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.
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(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.
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Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
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c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmî
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.
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Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya
da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını be-
lirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.
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Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
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(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk-
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.
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f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
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(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun Genel Kurulu ve de-
netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-

larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-

sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-

yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 36 – (1) Hokey kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin hokey şubeleri, Federas-

yonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Hokey kulüpleri veya spor kulüp-

lerinin hokey şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde gençlik

hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten

sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler

müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 37 – (1) Hokey dalında faaliyet gösteren kulüpler, hokey şubelerini kanunlarla

belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Ku-

lüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde hokeyin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana

Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 39 – (1) 19/3/2010 tarihli ve 27526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Hokey Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyo-

nunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki
ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun genel

kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüp-
lerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci,
yönetici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faa-
liyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) DEAFLİMPİCS, EDSO: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonları,
ç) Federasyon: Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
ğ) İlçe Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğünü,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) Spor Dalı: İşitme Engelliler sporunu ve Federasyona bağlı diğer spor branşlarını,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluştu-

rulan kurulu,
j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) DEAFLİMPİCS ve EDSO tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların

ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faa-
liyetlerde temsil etmek.

c) Spor dalının gelişmesini, her yaş grubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygın-
laşmasını sağlamak, yurt dışındaki ve yurt içindeki işitme engelli spor dalları ile ilgili geliş-
meleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka,
çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamasını kontrol etmek.

ç) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde, hakem, gözlemci, antrenör ve benzeri diğer spor elemanlarının ye-
tiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yap-
mak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını
sağlamak, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Yabancı ülkelerdeki işitme engelli spor dalları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri iz-
leyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok sporcunun yararlanmasını sağlamak.

f) Bu spor dallarının malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ede-
rek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına ve temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları
çözümlemek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, hakem, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek,
seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak, bu spor dalı müsabakalarının düzenlenmesi
için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

i) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek, sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini
yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.

j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
l) Spor dalları ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirle-

mek ve uygulamasını sağlamak.
m) İl Müdürlükleri ve illerdeki temsilcilerin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli

bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
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n) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ö) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
p) Yurt içinde açılmış ve açılacak kulüpler ve ticari sportif amaçlı işitme engellilere yö-

nelik ve benzeri salonlarla Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonlarının çalışabilmeleri için her
bir spor dalı ile ilgili olarak gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetimlerini
yapmak, açılışta “Yeterlilik Belgesi” vermek ve her yıl tüm salonların denetimini yaparak ça-
lışmalarının devamı için gerekli belgeyi vermek, uygun olmayanların uygun hale getirilmesini
sağlamak veya gerekli işlemi yapmak.

r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Kulüp temsilcileri.
b) Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
c) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla ilgili spor da-

lında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar.
ç) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
f) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere bağlı oldukları dünya veya Avrupa federas-

yonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Türkiye adına görev yapanlar arasın-
dan öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

g) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl
önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en fazla milli olmuş beş sporcu.

ğ) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl
önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik di-
rektörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul toplantı tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faa-
liyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla tamamlanmış son sezonda üst liglere katılmış
olan kulüpler ikişer üye.

ı) Genel kurul toplantı tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faa-
liyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla alt lig, bölgesel lig ve ferdi faaliyetlere katıl-
mış olan kulüpler birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste
federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;

a) Defolimpik oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten
geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler
genel kurul üyesi olamazlar.

(8) Ana statüye göre belirlenecek üye sayısı, 3289 sayılı Kanunda öngörülen sayıyı aş-
ması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter
huzurunda çekilecek kura ile Kanunda öngörülen sayıya indirilir.

(9) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp kurul üyeleri arasından belirlenir.
(10) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-

görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(11) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuru-
luna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
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kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
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(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyona bağlı branşlarda faaliyet gösteren kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları

liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirle-
mek.

b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) İşitme engelliler spor branşlarında idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve ben-

zeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik
haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit
etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize ve aktarma ücretlerini tespit etmek.

ç) Kulüplerin branşlarında spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağla-
mak, kulüplerin tescillerini yapmak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.

d) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek.
e) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak.
f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve Federasyona
bağlı tüm branşların faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağ-
lamak.

g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyon branş-

ları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
h) Federasyon branşlarıyla ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü rek-

lam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek.
ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
i) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile

Federasyon branşlarıyla ilgili alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan du-
rumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

j) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
k) Bütçeyi hazırlamak.
l) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
m) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini,
yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

o) Ödül ve yardım talimatlarını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve diğer
talimatları hazırlayarak uygulamak.

ö) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.

p) Federasyonu uluslararası alanda temsil edecek olan yönetim kurulu üyesini seçmek.
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(2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği
beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu ku-
rula devredebilir. Bu kurul, gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı
işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyon çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla
belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
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(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin Kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
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Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
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(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul Başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak
zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.
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(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
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(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.
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(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) İtiraz ve ceza gelirleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık
harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
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ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo,
internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-
rasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor
kulüplerinin spor şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil
edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun
ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil
işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil
edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 1/12/2006 tarihli ve 26363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye İşitme Engelliler Spor Federas-

yonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Kayak Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Kayak Federasyonunun genel kurulu ile yöne-

tim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Kayak Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Kayak Federasyonu Başkanını,
d) FIS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Kayak Federasyonunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) IBU: Uluslararası Biatlon Federasyonunu,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğünü,
ı) Spor Dalı: Federasyon bünyesinde bulunan kayaklı koşu, alp disiplini, kayakla atla-

ma, kuzey kombine, serbest sitil kayak, tekerlekli kayak, snowbord branşlarından oluşan kayak
ve biathlon sporunu,

i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,

j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIS, IBU ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uy-

gulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, FIS ve IBU ile
ilişkileri düzenlemek ve sürdürmek.

ç) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

d) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, kayak öğreticisi, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının
yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini
yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların
devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

f) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgi-
lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

g) Spor dalına ait malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

ğ) Kulüpler, spor il müdürlükleri, il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmaz-
lıkları çözümlemek.

h) FIS ve IBU’nun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor orga-
nizasyonları düzenlemek.

ı) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma özel seminer ve kurslara
ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

k) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-
zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

l) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.
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m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
o) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.
p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
s) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği

yapmak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FIS ve IBU’nun yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) 5-7 sporcu ile katılan kulüplere birer üye,
2) 8-11 sporcu ile katılan kulüplere ikişer üye,
3) 12 ve daha fazla sporcu ile katılan kulüplere üçer üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.

Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuru-
luna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
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(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını bizzat Federasyona yaparlar. Her üye ancak
bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz
gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Aday-
lık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekillerini veya as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1)Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
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(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarış-

malar düzenlemek.
b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, öğretici, masör, teknik

eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri
almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğretici lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin branş tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denet-
lemek.

f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, Internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile
her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri aldırmak.
l) Özel kayak ders ücretlerini sezonluk olarak belirlemek.
m) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevli-

leri ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı ol-
dukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

n) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
o) Bütçeyi hazırlamak.
ö) Başkan vekillerini veya as başkanları onaylamak.
p) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
r) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
s) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini, fazla mesailerini ve sosyal haklarını, yolluk ve yev-
miyelerini tespit etmek.
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ş) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
t) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,

hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

u) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

ü) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

v) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Üyelerin önereceği
konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası ge-
lenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.
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(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu; Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu; kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin kurulu; en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
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Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
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(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya kış olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü ge-
nel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru yada tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul
delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.
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(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce en az on genel kurul üyesi-
nin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için ya-
zılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler
gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp ka-
rara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.
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(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
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(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, kayak öğreticisi ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden

alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve
temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek ge-
lirler.

g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
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h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-

tan muaftır.
(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulunca, Ge-

nel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdür-
lükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mev-
zuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine
gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
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(3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denetimlerde;
a) Her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
b) Yardımların amaca uygunluğu,
c) Genel kabul görmüş bütçeleme ve arşiv standartları ile tek düzen muhasebe sistemine

uyumluluk,
ç) Kayıt düzeninde saydamlık ve hesap verilebilirlik ile uygun raporlama sistemi,
d) Kulüp, antrenör, eğitmen, hakem, sporcu ve benzerlerine ait sicil kayıtlarının tutul-

ması,
e) Ödül ve yardımların adil yapılması,
f) Standart belgeleme ve dosyalama işlemlerinin sürdürülmesi,
hususları göz önünde bulundurulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edi-

lebilir.
(3) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm kayak yarışlarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri
araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına mün-
hasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin spor dalı şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçeve-
sinde kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım
işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kayak eğitim kurumları
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların Federasyona bağlı spor dalına ait spor merkezlerindeki faali-
yetleri Federasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultu-
sunda sezonluk olarak verilir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubelerini kanunlarla belirtilen şekil
ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirket-
leşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Ana Statü ve talimatlar
MADDE 39 – (1) Federasyonun Ana Statüye dayanılarak hazırlanan Yönetmelik dı-

şındaki diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 2/6/2006 tarihli ve 26186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Kayak Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Kick Boks Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Kick Boks Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Kick Boks Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ğ) Spor Dalı:Amatör ve Profesyonel kick boks sporunu,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
i) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) WAKO: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğini,
k) WAKO PRO: Federasyonun üyesi olduğu Profesyonel Dünya Kick Boks Organi-

zasyonları Birliğini,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

Federasyonun teşkilatı
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) WAKO, WAKO PRO ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından

konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi
ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Ülke içinde amatör, profesyonel ve her türlü kick boks müsabaka ve organizasyonlar
düzenlemek, düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faa-
liyetlere yönetici, idareci, eğitici, hakem, temsilci, gözlemci ve diğer görevlilerin atamasını
yapmak.

d) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, bölge başkanları, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuru-
luşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, aralarında doğabilecek idari ve teknik uyuşmaz-
lıkları çözümlemek.

ğ) Yurt içinde düzenlenecek amatör, profesyonel ve her türlü kick boks müsabaka ya-
rışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek.

h) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

ı) Yurt içindeki her türlü kick boks tesislerinin ticari ve sosyal amaçlı gözetim ve dene-
timini yapmak.

i) Yurt içindeki tüm kick boks tesislerinin ölçüm ve gerekli standartları tespit çalışma-
larını yapmak ve güncelleştirmek.

j) Sporcuların ve kulüplerin vize, tescil ve lisans işlerini yapmak.
k) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,

antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, hakem ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek,
seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.
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l) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

m) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere ik-
tisadi işletme açmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yapmak.

n) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-
zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

o) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
ö) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
p) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

100’den az 200 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla ilgili spor da-

lında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere bağlı oldukları dünya veya Avrupa federas-

yonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Ülkemiz adına görev yapanlar ara-
sından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

e) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl
önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en fazla milli olmuş beş sporcu.

f) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl
önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından
kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

g) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl
önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik di-
rektörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul toplantı tarihinden önceki bitirilmiş iki sezon üst üste faaliyetlere katıl-
mış olmak kaydıyla tamamlanmış her iki sezonda üst üste federasyonca düzenlenen en az bir
Türkiye Şampiyonasına katılmak kaydıyla profesyonel Türkiye Şampiyonaları hariç toplamda
en az iki Türkiye Şampiyonasına katılan kulüplerin kendi üyeleri arasından kulüp yönetim ku-
rulunca belirlenecek birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az ola-
maz.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
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b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinden belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına
ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile kurulun yapılacağı tarihten geriye
doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel
kurul üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel

kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
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(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
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(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili, yedi üyesi ise as baş-
kan olarak atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan amatör, profesyonel ve her türlü kick

boks spor dalı ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Ülke genelindeki tüm kick boks müsabaka ve organizasyonların sonuçlarını tescil

etmek. Olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili idareci, teknik direk-

tör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların ye-
tiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, transfer, bonservis ücretleri ile yaş sınırlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin kick boks, profesyonel kick boks ile Federasyonun görev alanı içerisinde
yer alan diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağla-
mak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Kişi, kurum, kuruluşlar/kulüpler ile yayıncı kuruluşların yurt içinde canlı veya bant-
tan yayınlayacakları her türlü amatör veya profesyonel kick boks müsabakaları ile yayın ol-
madan düzenlenecek amatör veya profesyonel her türlü kick boks müsabakalarının iznini ver-
mek ve bu müsabakalardan alınacak izin bedelini belirlemek.

f) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde
spor malzemelerini yurt dışından temin etmek.

h) Federasyonun bölge başkanlıklarını ve il temsilciliklerini belirlemek.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, in-

ternet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda kul-
lanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve de-
netlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri

ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
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m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

s) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
ş) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarının tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul, gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan
iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.
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(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Disiplin kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.
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Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
(2) Türk kick boksunda en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından

seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulur. Ayrıca iki dönem Federasyon başkanlığı
yapmış olanlara onursal başkan unvanı verilebilir. Onur kurulu ve onursal başkanlıkla ilgili
düzenlemeler yönetim kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Federasyon temsilciliklerinde il hakem
kurulları, il düzenleme/tertip kurulları oluşturulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.
Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel Kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
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2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Aralık veya Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü Genel Kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun, Yönetmelik ve ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını de-
netleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe
verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı ta-
rihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul
delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
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(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.
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(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar
kurabilir.

(7) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
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(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel Kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya
herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
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b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynak.

c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Yurt içinde amatör ya da profesyonel kick boks müsabakası düzenleyen kişi, kurum,

kulüp veya kuruluşlardan alınacak müsabaka izin bedeli gelirleri.
g) Kurslar ve seminerlerde elde edilecek gelirler.
ğ Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.
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(2) Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu,
kulüp ve antrenörlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verile-
bilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt
yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyonun faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içinde yapılan amatör ve profesyonel her türlü kick boks müsabakalarının düzenlenmesi, de-
netlenmesi, bunların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla
yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran
yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından izin verilmeyen her türlü amatör veya profesyonel kick boks
müsabakaları televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin kick boks şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin kick boks şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçeve-
sinde kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra branş tescili ve faaliyete katılım iş-
lemleri federasyonunun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin kick boks şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde
tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre
ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat

ile diğer alt düzenleyici işlemler ise Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 8/8/2007 tarihli ve 26607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun teş-

kilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, denetim ve disiplin kurullarının seçimi, çalışma-
ları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun genel kurulu,

yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını,
sualtı sporlarında etkinlik gösteren spor kulüplerini, dalış ve cankurtarma merkezleri ile diğer
tüzel ve gerçek kişi ve kuruluşları, sporcu, antrenör, eğitmen, teknik direktör, hakem, yönetici,
menajer, dalıcı, cankurtaran, ilk yardımcı, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) CMAS: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Sualtı Sporları Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) ILS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalları: Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon,

cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, serbest dalış, su kayağı
ve zıpkınla balıkavı sporlarını,

j) Talimat: Ana Statüsüne uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel Mü-
dürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

l) Uluslararası Federasyonlar: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun üyesi olduğu
Uluslararası Federasyon, Konfederasyon ve Birlikleri,

m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-
sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dallarının ülke düzeyinde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, gerekli düzenle-

meleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak,
b) Federasyonu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
c) Ülke içinde her türlü spor organizasyonları ve yarışmalar düzenlemek ve sürekliliğini

sağlamak, yarışmalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman ve personel görevlendirmesini
yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ç) Federasyonu teşkilatlandırmak,
d) Yurt dışı ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, mü-

sabaka, çalışma ve diğer etkinlikleri programlayıp bunların uygulamalarını denetlemek,
e) Antrenörlerin, eğitmenlerin, hakemlerin eğitim ve seminerlerle eğitilmelerini sağla-

mak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını sürekli izlemek,
gerektiğinde yurt dışındaki eğitim ve seminerlere göndermek,

f) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
g) Spor dallarında kullanılan malzemelerin standartlarını saptayarak, bunların yurt için-

den ya da yurt dışından satın alınmasını sağlamak,
ğ) Kulüplerle il temsilcilikleri arasında doğabilecek teknik ve idari uyuşmazlıkları çö-

zümlemek, il müdürlükleri ile koordineli çalışmak, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-
timlerle iş birliği yapmak,

h) Uluslararası federasyonların izni ile uluslararası eğitim, seminer, panel, sempozyum,
tanıtım, yarışma ve diğer spor organizasyonlarını düzenlemek,

ı) Uluslararası yarışmalara katılacak olan milli takımları seçmek, seçilen takımları ya-
rışmalara hazırlamak ve göndermek,

i) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dallarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

j) Başarılı sporcuları izlemek ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli önlemleri almak,
k) Her düzeydeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
l) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiksel çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, kitap

ve broşür hazırlamak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
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m) Spor dalları ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belir-
lemek ve uygulamasını sağlamak, sporcu lisans, dalıcı, cankurtaran ve ilkyardımcı belgelerini
vermek,

n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve iletişim içinde çalış-
malarını sağlamak,

o) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan kulüpler, turistik, ticari ve sportif amaçlı dalış
merkezleri, cankurtarma ve ilkyardım eğitim merkezlerinin çalışabilmeleri için gerekli kuralları
düzenlemek, denetlemelerini yapmak, çalışmaları için yetki belgesi vermek, yönetmelik ve ta-
limatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

ö) Taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması, kitap, dergi, broşür basımı ve
yayımı çalışmalarını yürütmek,

p) Gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek spor dalları ile ilgili her
türlü etkinliklerin izinlerini vermek,

r) Spor dallarını geliştirmek için öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarla ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yapmak,

s) Dalış turizminin tanıtımı için yurt içi ve dışında çalışmalar yapmak, fuarlara katılmak,
ş) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, test ve ölçümler yapmak,
t) Spor kulüplerinin ilgili spor dallarına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakem-

lerin tescil, lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmak,
u) Federasyonun yıllık ve dört yıllık, master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

100’den az 200 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek koşuluyla, önceki

yıllarda asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi,
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
d) CMAS, ILS Yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Türkiye adına görev ya-

panlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,
e) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla,

en fazla milli olmuş beş sporcu,
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

koşulu ile büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
koşulu ile en üst düzey hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

ğ) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce üst üste iki sezon içinde Türkiye şampiyona-

sında paletli yüzme spor dalında yarışmalara katılan ve bayrak yarışını bitirmiş olan kulüpler-
den birer üye,

2) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce üst üste iki sezon içinde sualtı ragbisi, sualtı
hokeyi, zıpkınla balıkavı, serbest dalış, sukayağı dallarında Türkiye şampiyonasına katılıp ta-
kım sıralamasında yer alan kulüplerden birer üye,
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3) (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen takım müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan
kulüplerden şampiyon oldukları son iki sezonda, her sezon şampiyonluğu bay ve bayan takım-
ları için ve her spor dalından bir kişi olmak koşulu ile ilave birer üye,

4) (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen faaliyetlere son iki yıl içerisinde katılan ve bün-
yelerinde dalış merkezi bulunduran kulüplerden ilave birer üye,

5) En az son iki yıl kesintisiz olarak federasyon yetki belgesi olan, bu süre içinde di-
siplin cezası almamış federasyona borcu olmayan dalış merkezlerinden federasyona kayıtlı en
çok dalıcı ve eğitmen yetiştirmiş ilk on dalış merkezinden yetki belgesinde adı geçen işletme
sahibi, eğitmen yada rehber olması şartı ile birer üye,

6) (4) ve (5) alt bentlerini de bir oy kullanma hakkı olan dalış merkezi bir oy kullanabilir.
(3) Genel kurulda kulüp temsilcilerinin sayısı toplam üye sayısının yüzde 60’ından az

olamaz, kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler Dünya bireysel şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler Avrupa bireysel şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak saptanır.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(6) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının 200’ü aşması duru-

munda her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzu-
runda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(9) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek.
b) Başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütte bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
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f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla
iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve
profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki koşullar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almamış olmak,

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike veya teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için öneride bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı önerisi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi; yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma koşullarından herhangi birisini kaybet-

mesi halinde üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından
seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişinin, başkanda aranan ko-
şullara uygun olması gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce görevinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterile-
mezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu
üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.
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Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini Kanun, Yönetmelik, Ana Statü, diğer ilgili mevzuat ile

genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
d) Yan kurulların kurulmasını ve üyelerini yönetim kuruluna önermek,
e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,
f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde

başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
g) Asbaşkan veya yönetim kurulu üyelerinden birini başkan vekili olarak atamak,
ğ) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu

oldukları bölümler için yetki kullanma izni vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile
birlikte sorumluluk alanında ortak kararlar almak,

h) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna öneri
götürmek,

ı) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren spor dallarındaki kulüplerin kayıt ve tescillerini

yapmak.
b) Spor dalları ile ilgili idareci, teknik eleman, eğitmen ve benzeri elemanları eğitmek,

bu elemanların gelişmesi için her türlü önlemi almak, çalışmaları ile ilgili usul ve esasları be-
lirlemek.

c) Lisans, dalıcı ve cankurtaran, ilkyardımcı, eğitmen belgeleri ile dalış ve cankurtaran
merkezleri yetki belgelerinden alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme,
ücret ve oranlarını belirlemek.

ç) Kulüplerin spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak ve çalış-
malarını denetlemek.

d) Kulüpleri, idarecileri, teknik elemanları, sporcuları ve diğer görevlileri ödüllendirmek.
e) Faaliyetlerde güvenlik ve sağlık ile ilgili önlemleri almak ve aldırmak.
f) Taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı, borçlanması ve kiralaması yapmak, uluslararası

federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve federasyon
faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri gereksinimlerini sağlamak.

g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyon ile il-

gili her türlü faaliyeti yürütmek.
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h) Spor ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullana-
cakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından önerilen yan kurulları onaylamak.
i) Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek ve olağanüstü top-

lanmasına karar vermek.
j) Bütçeyi ve faaliyet programını hazırlamak ve genel kurula sunmak.
k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
l) Genel kurulun belirlediği limitler dâhilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
m) Federasyonun görevlerini yürütmek, faaliyetlerini düzenlemek amacıyla merkez,

taşra ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri
dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak is-
tihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul
üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için yönetmelik,
talimatlar ve alt düzenleyici işlemleri hazırlamak ve uygulamak.

o) Müsabakaların sonuçlarını tescil etmek.
ö) Başkan adaylarının adaylık başvuru ücretini belirlemek.
p) Yurt içinde ve dışında her türlü kulüp, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek faaliyetler

ile ilgili izinleri vermek.
r) Temsilci, hakem, gözlemci, idareci ve diğer görevlilerin ücretlerini belirlemek.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(5) Mazeretler yazılı olarak nedenleri ile birlikte toplantı saatinden önce federasyona
bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Alınan kararlar başkan tara-
fından uygulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşullar aranır ve seçilmeleri durumunda,
9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asil üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Üye, mazeretlerini nedenleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu iş
ve işlemler hususunda öncelikle yönetim kuruluna uyarılarda bulunur. Kurul, gerek görmesi
durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun
önerisi üzerine yönetim kurulunca saptanır ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme kurulu raporunu genel kurul toplantısından
on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle,
genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek en az
ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkanvekili ve bir
raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşullar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin
ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tara-
fından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu; Federasyonun faaliyet programında yer alan ve kurum ve kuruluş-
larca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federas-
yona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen,
rehber, yönetici, temsilci ve diğer kişilerin spor ahlakına, disipline aykırı davranışlarına ilişkin
disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin
hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere
disiplin kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tara-
fından belirlenir. Başkanın bulunmaması durumunda kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Üye, mazeretlerini nedenleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir. Mazereti kabul edilmeyen üye mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış
sayılır.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyon başkanı tarafından görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu
veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olan-
ların ise genel sekreter kadrosunda bulunması gerekir. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel
sekreter için aranan iş deneyimi olarak sayılır.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) İl temsilcisi, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlen-

dirilir. İl temsilcisinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır.
(3) İl temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar ve Fe-

derasyonun ildeki hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için başkanının verdiği görevleri
yerine getirir. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi
verir.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden sonra üç ay

içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
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3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı
ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma koşullarından birini kaybetmesi, ölümü
veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi durumunda,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; Seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim- Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarına ilk başvuru ile son başvuru arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması durumunda, genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik ko-
misyonca altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında
mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten sonraki beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.
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Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ertesi gün çoğunluk
aranmaksızın toplanır. Toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sa-
yısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yö-
netim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi
ile Genel kurul toplantısı için gerekli çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu; bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan
kurulunca karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler için toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel
kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan de-
lege, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; Açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile gerek duyulan diğer konular yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki konular yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin mali raporu görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi
üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda ana
statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara
bağlanabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzası ile Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
eklenmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt
çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda duyuruda belirtilen konular dışında başka bir konu görü-
şülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilan-

da yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.
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(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi genel kurula katılan delegelerden en az onunun yazılı isteği üzerine
yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim ve
denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi bittiğinde yerine geçebilir.

Seçim İşleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve Genel ku-

rul üyelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin listelerini divan kuruluna yazılı
olarak teslim ederler.

(2) Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmaya gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adaylarınca kendisine verilen oy listelerini başvuru sırasına
göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste olarak gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni bir zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı saptanır ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
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(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katın-
dan aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmazsa başkan ve seçimle göreve gelen kurullar
kura ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışından sonra en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak - 31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Başkan bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla baş-
kan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Yarışma ve etkinliklerden alınacak katkı payları.
ç) Dalış cankurtarma ve ilkyardım merkezlerinden alınan ve benzeri yerlere verilecek

belge ve yetki belgelerinden alınacak ücretler.
d) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
e) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili

olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
g) Ceza ve itiraz gelirleri.
ğ) Eğitim, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler,
h) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri.
ı) Sponsorluk gelirleri.
i) Kira ve işletme gelirleri.
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j) Yardım ve bağışlar.
k) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

l) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
m) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın ve milli yarışlara ait bilet gelirleri federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-

tan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
(5) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak Genel Müdürlüğün yıl-
lık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
b) İşin durumuna ve Federasyonun gereksinimlerine uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması yasal olarak zorunlu-

dur. Kayıt, denetim, kontrol ve izleme açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş
standart yasal belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak, Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle iş birliği içerisinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisi kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
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(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-
netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması durumunda oluşacak zarar, kusurları
bulunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde Federasyona bağlı

spor dallarında faaliyette bulunan ticari kuruluşlar, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen,
menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerini Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; Kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine
aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,
bakar.

(2) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluştu-
rulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

(3) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde, kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disip-
linine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları.

(4) Spor dalları faaliyet ve müsabakalarında, kurum ve kuruluşlar, kulüp, sporcu, ha-
kem, antrenör, eğitmen, rehber, yönetici, temsilci ve diğer kişilere uygulanacak cezalar çıkarı-
lacak yönetmelik ve talimatlarla belirlenir.

(5) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Onursal başkanlık
MADDE 34 – (1) Sualtı sporlarına üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş en az

iki dönem (sekiz yıl) Federasyon Başkanlığı yapmış Federasyon Başkanına görevi sona erdi-
ğinde en az 10 üyenin önerisi ve genel kurul kararı ile Onursal Başkanlık unvanı verilebilir.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içerisinde tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla
yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran
yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 36 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 37 – (1) Kulüpler, yönetim kurulu tarafından saptanacak konular çerçevesinde

kayıt ve tescil edilir. Federasyon spor dalları faaliyetinde bulunan ticari işletme niteliğindeki
dalış, cankurtarma ve ilkyardım merkezleri, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil
koşul ve kuralları yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir
ve yetki belgesi verilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım iş-
lemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ve belge ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki diğer

alt düzenleyici işlemler ise Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 23/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 435)

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle

gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz

(ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketle-

rine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine

geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmek-

tedir.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin son fıkrasında

“Maliye Bakanlığı düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri

belirlemeye ... yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Maliye

Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye,

mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya

düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu

bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya

üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter

ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, yine mezkûr

Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunlu-

luğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmış, dördüncü bendinde ise “Bu Kanunun

149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi

beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak

suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ve-

rilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gön-

derilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bil-

gilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit

etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet

konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya” Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükmüne yer

verilmiştir.
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Mezkûr Kanunun 149 uncu maddesinde de “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hiz-

meti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olay-

larla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri

belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.” hükmü mevcuttur.

Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği

yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri

Mali bilgileri içeren yeni nesil ÖKC fişleri ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren

banka POS harcama belgesi bilgileri bu Tebliğ ekinde yer alan şekilde birleştirilmiştir. Diğer

bir ifadeyle, bankacılık kartları ile yapılan teslim ve hizmet ifalarına dair yeni nesil ÖKC fiş-

lerinin müşteri nüshalarında, ÖKC fişlerinde yer alan mali bilgilerin yanı sıra banka POS har-

cama belgelerinde olması gereken bankacılık bilgileri de yer alacaktır. Yeni nesil ÖKC cihaz

fişlerinin müşteri nüshalarının, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde Tebliğ ekindeki örneğe uy-

gun olarak düzenlenmesi ve müşterilere verilmesi gerekmektedir.

Birleşik yeni nesil ÖKC fişlerinde yer alan bilgilerden sadece mali olanlarının ilgili

mevzuata uygun şekilde yazar kasanın elektronik kayıt ünitesine (EKÜ) kaydedilmesi, banka

POS harcama belgesine dair bilgilerin ise EKÜ’ye kaydedilmeksizin yalnızca kâğıt ruloya ba-

sılması gerekmektedir. Bu Tebliğde açıkça ifade edilen hususlar haricinde, banka POS cihaz-

larından üretilen belgelerin (slip) işyeri nüshalarıyla ilgili herhangi bir değişiklik bahis mevzuu

olmayıp bu konuya dair ulusal ve uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına uygun şekilde

hareket edilmesi icap etmektedir. Bankacılık uygulamaları gereği müşterinin talebi üzerine

banka POS harcama belgelerinin müşteri nüshalarının birden fazla basılmasının gerekmesi hâ-

linde, ikinci çıktı mali bilgileri içermeyecek ve üzerinde “mali değeri yoktur” ibaresi yer ala-

caktır. Bu çıktıda bankacılık uygulamalarının gerektirdiği tüm bilgilerin yer alacağı tabiidir.

ÖKC fişi müşteri nüshasında bulunacak bilgiler aşağıda sayılmaktadır.

a) Baş tarafta mükellefin faaliyetinde kullandığı ve bankacılık sistemlerinde kayıtlı olan

işletme adı (tabela unvanı), adı soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kim-

lik/T.C. kimlik numarası ile telefon numarasının kolaylıkla yazılabileceği ve gerektiğinde gün-

cellenebilecek bir kısım yer alır.

b) Diğer bilgilerden ayrı olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat (“Fiş No” ve “Saat”

ibareleri de olacak) bulunmalıdır.
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c) Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat bir alt satıra veya aynı sıra dâhilinde

alt alta yazılmalıdır.

ç) Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya

her günün sonunda “Z” raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1’den başlayarak ilerleyecek

tarzda olmalıdır.

d) Katma değer vergisi (KDV) oranları dikkate alınarak departmanlara programlanan

mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dâhil satış tutarları yer almalıdır.

e) Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gös-

terilmelidir.

f) Vergi oranları ile satış bedelinin birbirine karışmaması için bedelin sol başına (*) işa-

reti konulmalıdır.

g) Alınan toplam katma değer vergisi “TOPKDV” veya “KDV”, bunun hemen altında,

vergi dâhil toplam satış tutarı “TOPLAM” veya “TOP” olarak gösterilir.

h) “TOPLAM” ve “TOPKDV” ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından,

büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilmelidir.

ı) Ödeme şekilleri (Nakit, Hediye Çeki, Kredi Kartı vesaire.) ile para üstü, “TOPLAM”

dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilmelidir.

i) Mükellefin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre tacir sayılması hâlinde,

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MERSİS) numarası ile tescilli internet sitesinin adresi

ekteki örneğe uygun olarak fişin orta kısmındaki alana yazılır. Bu durumda baş tarafta unvan

olarak ticaret unvanının yer alması gerekir. Ticaret unvanı ve işletme adının tescili bakımından

ilgili mevzuat hükümlerinin geçerli olduğu tabiidir.

j) Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil

numarası bulunmalıdır.

k) Bankacılık işlem bilgileri, fişin mali sembolden sonraki satırından itibaren başlayacak

ve bu bölümde ulusal ve uluslararası kartlı ödeme kurallarına göre yazılması gereken bilgiler

ile bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgiler yer alacaktır. Bankaların kendi ihtiyaçları

doğrultusunda ilave bilgilerin de yer alması mümkün bulunmaktadır. Mükellefin faaliyetinde

kullandığı işletme adı (tabela unvanı), unvanı, adres ve tarih bilgileri, fişin mali bilgilerin yer

aldığı baş tarafında bulunduğundan, bankacılık bilgilerinin bulunduğu bölümünde tekrar yer

almamalıdır.
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Banka POS harcama belgesinin (slip) işyeri nüshası, mevcut durumda olduğu gibi

(EKÜ’ye kaydedilmeksizin) yeni nesil ÖKC fişinden ayrı bir belge olarak kâğıt ruloya basıla-

cak ve bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgileri ihtiva edecektir. Ancak bu belgenin iş-

yeri nüshasının üzerinde, ilgili ÖKC’nin firma kodu, sicil numarası ve aynı işlemle ilgili üretilen

ÖKC fişinin (hem mali bilgiler hem de bankacılık bilgilerini ihtiva eden müşteri nüshası) sıra

numarasının da bulunması zorunludur. Ayrıca banka POS harcama belgelerinin üzerinde ko-

layca görülecek şekilde “mali değeri yoktur” ibaresinin yer alması gerekmektedir. İşyeri nüs-

hasında, mal cinsleri, vergi oranları, KDV tutarı gibi mali bilgiler (toplam tutar hariç) yer ve-

rilmemelidir.

Yeni nesil ÖKC’lerden EFT-POS özellikli olanlarda bu Tebliğ ile ihdas edilen ve ban-

kacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişi ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshasının

yazar kasanın yazıcısından basılacağı tabiidir. Diğer taraftan, EFT-POS özelliği olmayan yeni

nesil ÖKC’lerde bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişi yazar kasanın yazıcısından bas-

tırılacak olup, banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası ise POS cihazının veya yazar ka-

sanın yazıcısından bastırılabilir.

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesi

söz konusu ise bu durumda yazar kasa fişi düzenlenmediğinden banka POS harcama belgele-

rinin müşteri nüshaları ve işyeri nüshalarının öteden beri devam eden uygulamaya göre düzen-

lenmesi gerekmektedir. Ancak yeni nesil ÖKC’lerde kayıt oluşturulması gereken hallerde dü-

zenlenecek belgelerin üzerinde (hem müşteri nüshası hem de işyeri nüshasında) diğer bilgilerin

yanında ilgili faturanın tarih ve sayısı ile ÖKC’ye ait firma kodu, sicil numarası ve “mali değeri

yoktur” ibaresi yer almalıdır. Faturanın elektronik olarak düzenlenmesi söz konusu ise Maliye

Bakanlığınca belirlenecek usullere göre hareket edilmelidir.

ÖKC fişleriyle ilgili işbu Tebliğde açıkça düzenlenen hususlar haricinde, 6/12/1984 ta-

rihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan-

maları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili mevzuatında yer alan düzenlemeler geçerlidir.

1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi

Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil ÖKC’lerin

yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. Mezkûr tarihten

evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler, ci-

hazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en

geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili

firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur.
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1.2. Cezai Müeyyide

Tebliğin bu bölümünde belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere

Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.

2. Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge

6361 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında Türkiye’de kurulu finansman

şirketlerinin mezkûr Kanun hükümlerine tâbi olduğu, 39 uncu maddesinde ise finansman söz-

leşmesinin, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel

kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya

ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşme olduğu, kredi geri ödemele-

rinin adına kredi açılanlar tarafından finansman şirketlerine yapıldığı, finansman şirketlerinin,

kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde genel bir

sözleşme yapmalarının ve finansman sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesinin zorunlu

olduğu hükümleri yer almaktadır.

6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri banker kapsamın-

da BSMV mükellefi olup, bunların yaptığı 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Ka-

nununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler BSMV’ye, bu işlemlerin dı-

şında kalan diğer işlemleri ise KDV’ye tâbidir.

2.1. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV’ye

tâbi bütün hizmet veya satışlarını fatura yerine geçmek üzere aşağıdaki şartlara uygun olarak

düzenleyecekleri dekontlarla tevsik ederler.

a) Dekontun önyüzünün, üst orta kısmına gelecek şekilde “Dekont (Finansman Şirketi)”

başlığı bulunur.

b) Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenir, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği

takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilir.

c) Dekontu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından iti-

baren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre müteselsil sıra numarası verilir.

ç) Düzenlenecek dekontlarda en az aşağıdaki bilgilere yer verilir.

1) Finansman şirketinin (ve şube) unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

kimlik numarası,

2) Müşterinin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve T.C. kimlik numarası (vergi

kimlik numarası),

3) Düzenleme tarihi,
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4) İşin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı,

5) Belgeyi düzenleyen finansman şirketi yetkilisinin imzası.

d) Dekontlar BSMV’ye tâbi hizmet veya satışlarda BSMV yükümlülüğünün doğduğu

anda düzenlenir. Bu şekilde düzenlenmeyen dekontlar hiç düzenlenmemiş sayılır.

e) Dekontların anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu

bulunmamaktadır.

f) Bir ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin, takip eden ayın on beşinci günü

sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Daire-

sine, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak giriş yapmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına

gönderilmesi gerekmektedir.

2.2. Dekontlara sıra numarası verildikten sonra işlemden vazgeçilmesi veya düzenlenen

belgede hatalı bilgilere yer verildiğinin anlaşılması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

a) Belgenin hatalı düzenlendiği, işlemin muhasebe kayıtlarına alınmasından önce tespit

edildiği takdirde belge iptal edilir. Ancak iptal edilen belge muhafaza edilerek talep halinde

yetkili mercilere ibraz edilir.

b) Belge muhteviyatının muhasebe kayıtlarına alınmasından sonra düzeltmenin icap

ettiği hallerde ise belge iptal edilmeyip bu kaydı düzeltici mahiyette yeni bir belgeye istinaden

düzeltme kayıtları yapılır.

2.3. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri BSMV’ye

tâbi işlemleri dışında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetlerinde fatura düzenlerler.

2.4. Tebliğin bu bölümü ile düzenlenme zorunluluğu getirilen dekontun düzenlenme-

diğinin, kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı

olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanu-

nunun 353/2 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, bir ay içinde düzenlenen dekontlara

ilişkin bilgilerin yukarıda belirtildiği şekilde gönderilmemesi veya süresinde gönderilmemesi

veyahut eksik veya yanıltıcı bilgi gönderilmesi halinde de Vergi Usul Kanununun mükerrer

355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

3. Yürürlük

Bu Tebliğin birinci bölümü yayımı tarihinde, ikinci bölümü ise 1/4/2014 tarihinden ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
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KURUL KARARLARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 

GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS

VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin

Esas ve Usullerin (1.5) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kad-

rolarına atananlara, atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Bu şekilde

sertifika almış olanlar, fiilen en az üç yıl iç denetçilik yaptıktan sonra yapılacak sertifika sı-

navlarına girerek başarılı olmaları halinde, Kanun kapsamındaki bütün idarelerin iç denetçi

kadrolarına naklen atanabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin (2.2) bölümünde yer alan “uzman unvanlı kadro-

larda” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil”

ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin (2.9) bölümünde yer alan “en son çalıştıkları ku-

rumda” ibaresi “herhangi birinde” şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 4 – Aynı Esas ve Usullerin (3.4) bölümünde yer alan “çalışmakta olanlar”

ibaresi “geçirilmiş olan hizmet süreleri” şeklinde değiştirilmiştir.

—— • ——
İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 17/2/2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç

Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasında yer alan “yurtdışında yüksek lisans ve doktora” ibaresi “Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsünde veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki faaliyetler, düzenlenen raporlar ve diğer çalışmalardan oluşur. Düzenlenen

raporlardan en fazla 40 puan, diğer çalışmalardan en fazla 10 puan toplanabilir. İç denetçiler

(denetim gözetim sorumluları dahil), yazdıkları her bir denetim raporundan 2,5 puan, danış-

manlık raporundan 2 puan ve yolsuzluk ve usulsüzlük bulgularının üst yöneticiye bildirilmesi

amacıyla hazırlayacakları inceleme raporlarından ise 1 puan kazanırlar. Bir takvim yılında in-

celeme raporlarından en fazla 2 puan toplanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün ikinci fıkrasında

yer alan “denetim plan ve programının hazırlanması” ibaresi “iç denetim planının hazırlanması”

şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “denetim faaliyetleri sırasında yürüttükleri her de-

netim gözetim faaliyetinden 0,5 puan,” ibaresi ile aynı bölümün son fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün beşinci fıkrasın-

dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Atanan iç denetçi sayısı onun altında olan idarelerdeki iç denetim birimi başkanları,

yönetici puanlarının yanı sıra aynı dönemde yürüttükleri denetim ve danışmanlık faaliyetle-

rinden de puan kazanırlar. Atanan iç denetçi sayısı on ve üzerinde olan idarelerdeki iç denetim

birimi başkanları için ise sadece yönetici puanı hesaplanır.”

MADDE 5 –Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (f) bölümünde yer alan “• KPDS’den

(A) düzeyi için 10, (B) düzeyi için 8, (C) düzeyi için 6, (D) düzeyi için ise 4, • ÜDS’den 90-100

aralığı için 10, 80-89 aralığı için 8, 70-79 aralığı için 6, 60-69 aralığı için ise 4,” ibaresi “• YDS’den

(A) düzeyi için 10, (B) düzeyi için 8, (C) düzeyi için 6, (D) düzeyi için ise 4,” şeklinde değiş-

tirilmiş ve aynı bölümde yer alan “• IELTS’den 8 ve üzeri için 10; 7,5 için 8; 6,5 ve 7 için 6; 6 için

ise 4” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Esas ve Usullere ekli “Kamu İç Denetçi Sertifikası Derecelendirme

Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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YARGITAY KARARI

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2013/7901
Karar No : 2013/9061
Mahkemesi : Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)
Tarihi : 14/9/2012
Numarası : 2011/324-2012/408
Davacı : Recep Al vekili Av. Muhammet Abdüssamet Aydın 
Davalı : SÖ-ŞA Petrol Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Ahmet Aydın

Dava Türü : Kanun Yararına Bozma

YARGITAY İLAMI
Davacı Recep Al ile davalı SÖ-ŞA Petrol Örn. San. Tic. Ltd. Şti. arasındaki davada,

Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) miktarı itibarı ile kesin olan
14/9/2012 gün ve 2011/324 Esas, 2012/408 Karar sayılı kararının hukuka aykırı olduğu iddia-
sıyla kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/2/2013 gün ve
2013/22970 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm belgeler okunup gereği
görüşüldü;

Davacı, davalı işyerinde 9/1/2002-9/6/2007 tarihleri arasında aşçı olarak çalıştığını, bu
sürede yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığını iddia ederek yıllık ücretli izin alacağının
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 864.80 TL yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tah-

siline ve ayrıca 1.200,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine mik-
tar itibariyle kesin olarak karar verilmiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı, davacı vekili yararına hükmedilen avukatlık ücretinin Avukat-
lık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi gereğince 400,00 TL olması gerekirken 1.200,00 TL
olarak hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek hükmün HUMK 427/6 mad-
desi gereğince kanun yararına bozulmasını talep etmiştir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre "Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise
avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son
cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenir.

Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti,
tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için ön-
görülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez."

Somut olayda, asıl alacak miktarı 864,80 TL olup mahkemece Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesinin 7/2 ve 12. maddelerine göre icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen
400,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine karar verilmesi
gerekirken mahkemece yazılı şekilde fazla avukatlık ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma
nedenidir.

Bu nedenle Yargıtay C.Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine atfen düzenlediği
tebliğname yerinde görülmekle, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla)
14/9/2012 tarih ve 2011/324 Esas, 2012/408 Karar sayılı kararının hukuki sonuçlarına etkili
olmamak üzere 6100 sayılı HMK. 363 maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMA-
SINA, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/5/2013 gününde oybir-
liğiyle karar verildi.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Nisan 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 28961 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/563 
Karar No : 2013/1495 
Sanık : AYMAN ALAGHA, Asaad ve Amına oğlu, 01/07/1985 doğumlu 

Seftore Cad. Aleppo/Suriye adresinde oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 08/03/2012 
Karar tarihi : 30/12/2013 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/5,TCK.62, 52/2, 50/l, 54 
Verilen ceza : 80,00 TL. ve 3,000,00 TL. Adli para cezası, eşyanın müsaderesi, 

156020 Suriye plakalı aracın zoralımına yer olmadığına, yatırılan 
teminatın iadesine 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 2632 

————— 
Esas No : 2011/277 
Karar No : 2011/634 
Sanık : ALİ MOUHSEN, Wahed ve Fehmıa oğlu, 1970 Edlıp doğumlu Suriye 

İdlıp Elfuar nüfusuna kayıtlı olup, aynı adreste oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç Tarihi : 27/02/2011 
Karar Tarihi : 31/10/2011 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/l, TCK. 62, 52/2, 50/l, 54 
Verilen ceza : 80,00 TL. ve 6,000,00 TL. Adli para cezası, eşyanın müsaderesine 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 2633 
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Karaman 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/88 

Karar No : 2012/556 

Ali Akbar ve Letafet oğlu 1973 İran doğumlu, Karaj Bağıştan iştiraki 19. Boğustan No: 47 

TAHRAN-İRAN bilinen son adresi olan sanık BEHROUZ HASSANİ'nin Hırsızlık suçundan 

açılan kamu davasının Zaman Aşımı Nedeniyle Düşürülmesine karar verilmiş olup, ancak sanığın 

tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu'nun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, hüküm 

fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 2110 

————— 

Esas No : 2012/66 

Karar No : 2013/596 

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan sanık Yasin YERLİKAYA 

hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda: 

J Mohammad S ve Mushrif Fahmi oğlu, 1967 Kirkuk-İRAN doğumlu, Kerkük Asral 

Mahallesi 112/28 IRAK bilinen son adresi olan müşteki MOHAMMAD SAZKİN'e, sanık 

hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan beraatine karar verilmiş olup, 

ancak Müştekinin tüm aramalara rağmen bulunamadığı, gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen 

tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 2111 

—— • —— 

Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/424 

Karar No : 2014/106 

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 10/02/2014 tarihli ilamı ile 8/4 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ 

SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), VELAYET 

HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 10000 ADLİ 

PARA cezası ile cezalandırılan Ali Gül ve Hanzey oğlu, 18/01/1970 doğumlu, Mersin, Toroslar, 

Alsancak mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN ALHAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 2113 

————— 

Esas No : 2013/331 

Karar No : 2014/46 

İftira suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 22/01/2014 tarihli 

ilamı ile 267/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, 3 YIL CEZANIN ERTELENMESİ 

NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Faruk ve Meleksiğma oğlu, 

11/11/1992 doğumlu, Şanlıurfa, Merkez, Atatürk mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN 

YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 2112 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MEMBA SUYU 10 (ON) YIL SÜRELİ OLARAK İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR 

Zonguldak İl Özel İdaresinden: 

İlimiz Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi Üçyurt Mevkiinde orman sınırları içerisinde bulunan 

memba suyu İdarece hazırlanan şartname doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süreli olarak ihaleye çıkarılmıştır. 

1 - İhale; 16.04.2014 Çarşamba Günü Saat 10:00’da İl Özel İdaresi Mithatpaşa Mahallesi 

Bostan Sok. 12 Katlı İş Merkezi Kat/9 No: 29 Zonguldak adresindeki İl Encümen Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

2 - Kiraya verilecek memba suyunun yıllık muhammen kira bedeli 1.953.331,20 TL’dir. 

3 - Geçici teminatı yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 58.600,00 TL’dir. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler: 

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

b. İkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek şartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini, 

c. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi, 

d. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

e. Tüzel kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı, 

f. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (noterden 

onaylı), 

g. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

h. Tüzel kişilerin odaya kayıtlı olduklarına dair belge ve bu tüzel kişiler adına ihaleye 

gireceklerin, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli yetki 

belgesini ve imza sirkülerini, 

i. Vekâleten gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ilk ilan veya ihale 

tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, noter tasdikli vekâletname örneği ile imza 

sirkülerini, 

j. Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, 

k. Şartnameyi satın aldığına dair dekontu, 

İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vermeleri 

zorunludur. 

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler, tüzel kişi olmayıp, kendi adına ihaleye girmeleri 

halinde, sadece 4. maddenin (a), (b), (d), (j), (i), ve (k) fıkralarında istenen belgeleri ihale saatine 

kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İl Encümeni Başkanlığına) vereceklerdir. 

6 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Zonguldak İl Özel İdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğünden 250,00 TL. (ikiyüzellitürklirası) karşılığı satın alınabilir ve aynı adreste 

görülebilir. 

7 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. 2408/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.212,50 TL ile en çok 40.400,00 TL arasında değişen; 

15/04/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 221,25 TL ile en 

çok 4.040,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Binek Otomobil, Kamyonet, Açık Kasa 

Kamyonet, Yarı Römork, Minibüs,  Otobüs ve Kapalı Kasa Kamyonet cinsi 32 adet araç; açık 

artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde 

bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 16/04/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 2335/1-1 

—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR - UŞAK – POZUNDA KULLANILMAK 

ÜZERE 80.000 LT. MOTORİN (EURODİZEL) ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/35850 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@.tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği  

    İnternet. Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü Alaşehir - Uşak 

- Pozunda Kullanılmak Üzere 80.000 Lt. Motorin (Eurodizel) Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 15.04.2014 Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2526/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Azaklıhoca Köyü/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 4.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

a - Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Azaklıhoca Köyü/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14/04/2014 günü saat 14.00’e kadar Azaklı Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Azaklıhoca Köyü/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faxla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Azaklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2312/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çaykent/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 18.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır  opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü/Çaykent/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları en geç 14.04.2014 günü saat 14:00’e kadar Salarha Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çaykent/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2328/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a) Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Çamlık Mah. H.B.Ulusoy Cad. No: 146 Of/Trabzon 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2014 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Çamlı 

Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Çamlık/Of adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı, nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale 14.04.2014 tarihinde saat 14.00’de Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü Müdür 

Yardımcısı odasında yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakla serbesttir. 2420/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNUNA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 15,64,-TL. ile en çok 2.478.760,92,-TL. arasında değişen; 

09/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,-TL., en çok 

100.000,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede belirtilen Muh. cep telefonları ve aksamları, Muh. 

elektronik eşya, dinamo, araç lastiği, gözlük, gözlük camı ve çerçevesi, Hidrolik yağı, tank 

temizleyici, hırdavat, tekstil malzemesi vb. olarak satışa sunulan 64 grup cinsi eşya; açık artırma 

suretiyle, Büyükalp Cad. 2 Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri Total Akaryakıt İstasyonu 

Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9.Bölge Müdürlüğü Toplantı ve 

Seminer salonunda 10/04/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve 

söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 79 ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2638/1-1 
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İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Tunceli İl Özel İdaresi Encümeninden: 

İl Özel İdaremizce, Tunceli İl Özel İdaresine tahsisli olan Tunceli ili Cumhuriyet 

mahallesi adresinde bulunan 633 ada 6 nolu taşınmaz üzerine nakit teklif alınması şartı ile 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g Maddesine (Pazarlık Usulü) göre aşağıda belirtilen arsa ve 

üzerindeki binaya karşılık Lojman inşaatı yaptırılmak üzere ihale edilecektir. 

İL ÖZEL İDARESİNE AİT OLUP İNŞAAT YAPIMI KARŞILIĞINDA VERİLECEK 

OLAN TAŞINMAZ: 

İLİ : Tunceli 

İLÇESİ  : Merkez 

MAHALLESİ (tapuda) : Alpdogan 

MEVKİ : 

ADA : 673 

PARSEL : 7 

YÜZÖLÇÜMÜ : 633 m2 

VASFI : 5 Katlı betonarme lojman bina ve Arsası 

MUHAMMEN BEDELİ : 1.718.259,20 TL 

  (birmilyonyediyüzonsekizbinikiyüzellidokuzTürk Lirası 

yirmi Kuruş) 

GEÇİCİ TEMİNATI : 51.547,78 TL 

  (ellibirbinbeşyüzkırkyedi Türk Lirası yetmişsekiz Kuruş) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 16.04.2014 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz ve üzerindeki 5 katlı betonarme lojman binaya 

karşılık İl Özel İdare adına tahsis edilen Tunceli ili Cumhuriyet mahallesinde bulunan 633 ada 6 

nolu parsel üzerinde lojman yapımı inşaat işi İl Encümeni’nin 19.03.2014 tarih ve 19 nolu 

Kararında belirtilen esaslara göre mevcut projeye (CD de bulunan) göre yaptırılarak, İl Özel 

İdaremize verilmesi, ihale uhdesinde kalan yüklenici tarafından, inşaat yaptırılmak üzere ihaleye 

çıkartılmıştır. 

2 - Yapımı planlanan lojman binasının yaklaşık maliyeti (KDV hariç 1.675.380,89 TL) ile 

273 ada 7 nolu parsel ve üzerindeki 5 katlı betonarme lojman binasının bedeli (1.718.259,20 TL) 

arasında Tunceli İl Özel İdaresi lehine meydana gelen (42.878,31 TL) farka ihale neticesinde 

yapılacak artırmada meydana gelecek farkında ilave edilerek sözleşme düzenlenmeden önce peşin 

olarak Tunceli İl Özel İdaresine ödenecektir. 

3 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Atatürk Mahallesi Valilik yanı/TUNCELİ 

adresinde bulunan Tunceli il Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda İl Encümenince 

yapılacaktır. 

4 - Sözleşme, Şartname ve tüm ekleri 08.00 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 saatleri arasında 

Tunceli il Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İtileştirme Müdürlüğü) hizmet binasında görülebilir ve 

150,00 TL karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için doküman satın alınması zorunludur. 

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

a) Kanuni İkametgah belgesini ibraz etmesi,(Bu belge, muhtarlıktan alınıp ibraz 

edilecektir.) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’ de tebligat için, kanuni ikametgah adresi göstermesi, 
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c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut ta Esnaf Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgeyi vermesi, 

c.1 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c.2 - Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

d.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yıla ait) 

d.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (İhalenin 

yapıldığı yıla ait) 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilinin yine noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (İhalenin 

yapıldığı yıla ait) 

f) Geçici teminat yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Teminat 

mektubu Geçici, süresiz limit içi olması teyit yazısınıda ibrazı gerekir.) 

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanan noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini 

vermesi 

ı) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

j) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile %0 5,69 (bindebeşvirgülaltmışdokuz) İhale Karar 

Pulu sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

6 - İhaleye girebilmek için Madde 5’de belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli 

suretlerinin eksiksiz olarak ve Atatürk Mahallesi Vilayet yanı Tunceli adresinde bulunan Tunceli 

İl Özel İdaresi Encümen komisyonuna en geç 16.04.2014 tarih ve saat:10.00 da verilmesi gerekir. 

7 - Bu ihaleye ilişkin sözleşme bedeli, damga vergisi ile ihale karar pulu tapu ferağı ile 

ilgili harç ve her türlü vergi, resim ve harç ihale üzerinde kalan kişi veya firma tarafından 

ödenecektir. 

8 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır. 

9 - 633 ada 6 nolu parselde yapılacak olan binanın teknik şartname, mahal listesi ve 

projelerine göre eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Binanın yapı kullanma izin belgesi 

alındıktan sonra karşılığında verilen 673 ada 7 nolu parsel ve üzerindeki 5 katlı betonarme 

binanın tapu devri yapılarak bina boşaltılacaktır. 

10 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. 

Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. 

11 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 

12 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Atatürk Mahallesi Valilik yanı adresinde 

bulunan İl özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. 

13 - İhale komisyonu gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

İlan olunur. 2629/1-1 
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1 ADET SUPERPAVE YOĞURMALI PRES SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Superpave Yoğurmalı Pres alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi 

(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2014/38257 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 – Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Superpave Yoğurmalı Pres 

b) Teslim yeri : İnşaat Müh. Bölümü 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür. (10 

hafta ) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 

b) Tarihi ve saati : 25/04/2014   11:00 Cuma 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1.  Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki 

TR490001001537089738895002 nolu hesabına 60,00 TL (AltmışTürkLirası) yatırılarak dekont 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25/04/2014 Cuma günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere 

(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 2662/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

154 ve 380 kV E.İ. Hatlarının (ENHİB/9.12.1, ENHİB/9.12.2 ve ENHİB/9.12.3. Grup) 

Periyodik Kontrol ve Bakım Onarımlarının Hizmet Alım Yolu İle Yaptırılması İşi TEİAŞ’nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/37430 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri 

Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18  27001 Ş.Kamil/ 

GAZİANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi  : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 ve 380 kV E.İ. Hatlarının (ENHİB/9.12.1, 

ENHİB/9.12.2 ve ENHİB/9.12.3. Grup) Periyodik 

Kontrol ve Bakım Onarımlarının Hizmet Alım Yolu İle 

Yaptırılması İşi  

 1 - ENHİB /9.12.1 Grubu: 

 1. Atatürk HES-Birecik HES EİH 60.925 Km  

 2. Atatürk HES – Gaziantep 2 EİH 43.195 Km 

 3. Suruç- Akçakale EİH 53.426 Km 

 4. Yardımcı – Akçakale EİH 39.887 Km 

 5. Şanlıurfa 2- Pekmezli EİH 68.895 Km 

 6. Atatürk Şalt- Birecik EİH 47.790 Km 

 7. Birecik – Suruç EİH 56.317 Km 

 8. Karkamış-Suruç EİH 41.378 Km 

 9. Suruç-Şanlıurfa OSB EİH 32.394 Km 

 10. Şanlıurfa OSB-Şanlıurfa 1 EİH 12.258 Km 

 11. Rasa DGÇS-Şanlıurfa OSB 3.765 Km 

 12. Şanlıurfa 1- Yardımcı EİH 34.524 Km 

 2 - ENHİB /9.12.2. Grubu; 

 1. Atatürk HES- Şanlıurfa 2 EİH 64,09 Km 

 2. Şanlıurfa 2- Viranşehir 2 EİH 96,00 Km 

 3. Akçakale –Pekmezli EİH 46,00 Km 

 4. Çırçıp–Telhamut EİH 23,26 Km 

 5. Viranşehir 1- Viranşehir 2 EİH 10,52 Km 

 6. Viranşehir 2 –Çırçıp EİH 29,54 Km 

 7. Viranşehir 2-Viranşehir 3 EİH 29,25 Km 

 8. Pekmezli –Telhamut EİH 47,13 Km 

 9. Şanlıurfa 1 –Şanlıurfa 2 EİH 12,86 Km 

 10. Şanlıurfa 2 – ODAŞ DGKÇS EİH 7,50 Km 

 11. ODAŞ DGKÇS –Viranşehir 1 EİH 82,07 Km  

 12. Viranşehir 3 –Kırlık EİH 23,00 Km 

 13. Viranşehir 2- Dikmen EİH 36,07 Km 
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 3 - ENHİB /9.12.2. Grubu 

 1. Hilvan –Atatürk HES EİH 74,81 Km 

 2. Karakaya- Hilvan EİH 57,22 Km 

 3. Viranşehir 2- Kızıltepe EİH 17,00 Km 

 4. Hilvan –Karakeçili 1 -2 EİH 43,28 Km 

 5. Tatarhöyük –Karaca EİH 5,86 Km 

 6.  Karaca – Şanlıurfa Çim EİH 24,34 Km 

 7. Karakeçili – PS4A EİH 52,18 Km 

 8. PS4A –Viranşehir EİH 31,51 Km 

 9. Karakaya – Siverek EİH 42,88 Km 

 10. Siverek –Karakeçili EİH 47,17 Km 

 11. Şanlıurfa 1- Şanlıurfa Çim EİH 12,98 Km 

 12. Atatürk Şalt – Tatarhöyük EİH 44,81 Km 

 13. Atatürk Şalt –Atatürk EİH 6,80 Km 

 14. Atatürk HES –Ödülalan EİH 18,52 Km  

 : Şanlıurfa ve İlçeleri 

 

c) İşin süresi : 1095 (Bindoksanbeş) takvim günüdür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 22/04/2014 – 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

(T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Gaziantep Şubesi TR40 0001 5001 5800 7285 9980 52) 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 10'undan 

az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.  

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir 

4.2.2. Bilânço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilânçosunun ve bilânçonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.2 İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini/verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı 

Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup 

için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her 

Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  
 

İşletme Teknisyeni Personel Sayısı Haftalık Çalışma Saati 

Her bir grup için 6  6 x 45 = 270 

Grup Mühendisi  1 1 x 45 = 45 
 
4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim 

Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz. 



3 Nisan 2014 – Sayı : 28961 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday 

veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

Yönetme Belgeleridir. 

4.5. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

4.6.1. Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı (posta ücreti alıcıya aittir) 210 Türk Lirası 

doküman bedelini T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Gaziantep Şubesi TR40 0001 5001 5800 

7285 9980 52 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. 

Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK:18  27001 Ş.Kamil /GAZİANTEP adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir. İhale sonucu, bir 

istekliye birden fazla grubun ihale edilmesi durumunda her grup için ayrı ayrı birim fiyat 

üzerinden sözleşme yapılacaktır 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Bu ihalede kısmi teklif (Gruplar Kısım olarak kabul edilecektir.) verilebilir. 

 2648/1-1 
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MUHTELİF SAC VE (HAM) DÖKÜM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/37367 
1 – İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 34 kalem muhtelif sac ve (ham)  döküm 

malzeme; teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 17/04/2014 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
17/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2593/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

Birimi Unvanı Bölüm Drc. Adet Aranan Nitelikler 

İlahiyat Fak. 
Prof. 

(Daimi) 
Temel İslam Bilimleri 1 1 

Tefsir Anabilim Dalında 
Profesör olmak. 

 
Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Rektörlük İdari Birimler Binası Kat. 3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 2514/1-1 
—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5/3/2014 tarihli toplantısında, Trabzon ili nüfusuna 
kayıtlı 17/11/1984 doğumlu Hasan oğlu Erkan Kurşun’un Bulgaristan’daki “Varna Teknik 
Üniversitesi’nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/1/2014 
tarihli kararına istinaden düzenlenen 04510 seri numaralı “Bilgisayar Mühendisliği” alanındaki 
“Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5/3/2014 tarihli 
kararı ile iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek 
kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 2668/1-1 
—— • —— 

İçişleri Bakanlığından: 
Mehmet Topçu hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca 

verilen ve 20/3/2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 ay süreyle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda; 

Mehmet Topçu’nun 42922367410 olan T.C. Kimlik Numarası 52852552374 olarak 
düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 2702/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ”ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim 

üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 03.04.2014 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Müracaat) : 17.04.2014 

FAKÜLTE 

BÖLÜM / 

ANABİLİM 

DALI 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
BAŞVURU ŞARTLARI 

KADRO 

SAYISI 

Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü  

Profesör 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

"TC Maltepe Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri"ni sağlamak. 

1 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü  

Doçent 

Üroloji 

"TC Maltepe Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri"ni sağlamak. 

1 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Felsefe 

Bölümü 
Doçent 

1) Siyaset Bilimi, Siyaset Felsefesi, Eğitim 

Felsefesi alanlarında uzmanlığı ve çalışmaları 

olmak  

2) Siyaset Felsefesi ve Eğitim Felsefesi 

alanlarında ders verebilmek 

3) Uluslararası hakemli dergilerde 

(SCI&SSCI ve Arts and Humanities) 

yayımlanmış yazıları olmak, 

4) En az on yıllık ders verme deneyimine 

sahip olmak 

5) "TC Maltepe Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri"ni sağlamak. 

1 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Sosyoloji 

(İngilizce) 
Doçent 

1) YÖK tarafından belirlenmiş İngilizce ders 

verebilme ölçütlerini karşılamak, 

2) Lisansını ve/veya Doktorasını İnsan 

Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından 

birinde yapmış olmak, 

3) Aşağıda belirtilen alanlarda özgün 

çalışmalar yapmış olmak: 

a) Bilim-toplum ilişkisi,  

b) Gündelik yaşam ve bilginin toplumsal 

inşası, 

c) Kent-çevre-bellek ilişkisi ve 

d) Kültür-değer-küreselleşme ilişkisi  

4) "TC Maltepe Üniversitesi Akademik 

Yükseltme ve Atama Kriterleri"ni sağlamak. 

1 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Profesörler İçin: 

Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-

A- EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı 

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız ) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Doçentler İçin: 

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe 

* Yök Formatında Özgeçmiş  

* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan EK1-

A- EK1-B formları 

(Kısaltma ve sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı  

"Yönetmelik-Yönergeler" alanında "Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi" tıklayınız) 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Fotoğraf (2 Adet), 

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik 

Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması] (Yurt 

dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ], 

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya, 

* KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya Yabancı dille eğitim verebilmek 

için lisans ya da doktora eğitimlerini İngilizcenin eğitim dili olduğu üniversitelerde veya 

İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak 

Not: İlan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları 

gerekmektedir. Posta ile veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

 2619/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

MUHDES İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF  noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu 

bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; Nevşehir Caddesinin (22. Cadde), Atatürk Bulvarı 

(7.Bulvar) ile kesiştiği yerden başlamak üzere Ihlara Caddesi (3. Bulvar) ile kesiştiği yere kadar, 

buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46. Cadde) ile kesiştiği yere kadar, 

buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki Şifahane Caddesinin (3101. Sokak) 

Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yer 

ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve 

Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği 

yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde 

ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 

50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği 

yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme  açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karşısındaki Garajüstü 

1. Sokaktan başlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan 

Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve 

sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin;  Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme 

açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

7 - Erdemli Üçüncü Noterliğinin; Yavuz Sultan Selim Bulvarının Kazım Karabekir 

Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kalleler Caddesiyle kesiştiği yere, buradan devamla 

Kalleler Caddesinin Güzeloluk Caddesi ile kesiştiği yere, Güzeloluk Caddesinden devamla bu 
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caddenin Serinler Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla Serinler Caddesinin Kazım 

Karabekir Caddesi ile kesiştiği yere ve Kazım Karabekir Caddesinin de başlangıç noktası Yavuz 

Sultan Selim Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerin her iki 

tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile 

kesiştiği yerden başlayarak Fevzipaşa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiştiği 

yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. 

Sokağın başlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu 

alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; Fevzipaşa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiştiği 

yerden Hacı Bektaşi Veli Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında 

diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun 

bir yerde, 

9 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 

bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yere, buradan 

devamla İlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiştiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu 

sokağın Çevre Yolu ile kesiştiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun İskender Iğdır Caddesi 

ile kesiştiği yere, buradan devamla İskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiştiği yere 

buradan devamla bu Caddenin Işın Caddesi ile kesiştiği yere, Işın Caddesinden devamla bu 

Caddenin Hal Sokak ile kesiştiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiştiği yere ve 509. 

Sokağın Şamil Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde,  diğer noterliklerle rekabet 

ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

10 - Isparta Sekizinci Noterliğinin; Hasan Fehmi Caddesinin (121.cadde) 1314. sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak, Dursun Aksoy Caddesi (150.cadde) ile kesiştiği yere kadar (bu 

caddenin her iki cephesinde), Dursun Aksoy Caddesinin (150.cadde) Hasan Fehmi Caddesi 

(121.cadde) ile kesiştiği yerden başlayarak Şehit Fethi Bey Caddesi (119.cadde) ile kesiştiği yere 

kadar, Şehit Fethi Bey caddesinin Dursun Aksoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 

1413.sokak ile kesiştiği yere kadar (bu caddelerin her iki cephesinde), 1413. sokağın Şehit Fethi 

Bey Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamla 1314.sokağın Hasan Fehmi Caddesi ile 

kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde,  diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, 

11 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiştiği yerden 

başlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile 

kesiştiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın İzmir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan 

içerisinde ve çerçeve caddelerden İzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) 

tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

12 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü 

üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün 

Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile 

kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından 

çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 

Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) 

üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 
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15 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 

1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki 

cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

16 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile 

kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, 

buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar 

olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan 

kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar 

olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere 

kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca 

Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki 

İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes 

Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği 

kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu 

Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 

Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen 

bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

18 - Siirt İkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiştiği yerden 

başlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin Şeyh Aziz Caddesi ile kesiştiği yere 

kadar, Şeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve 

Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiştiği 

yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, 

Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, Şeyh Aziz 

Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

19 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği 

yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye 

Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile 

kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı 

ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan 

Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar 

üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere 

Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi 

üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk 

Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim 

İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde,  Atatürk 

Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre 

derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

21 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde 

üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 2665/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

muhdes BİRİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 

1 - Balıkesir Dördüncü Noterliğinin; Yeni İzmir Yolunun 3 Evler sokak ile kesiştiği 

yerden başlayarak, Çayır sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve yolun her iki 

tarafından bu bölüme açılan cadde ve sokakların 80 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Elazığ Dördüncü Noterliğinin; Saraybosna Caddesinin (karşısına Org.Eşref Bitlis 

Bulvarı denk gelen)  Şelale Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Şelale Sokaktan devamla bu 

sokağın İmam Efendi Bulvarı ile kesiştiği yere, buradan Beyzade Efendi Bulvarından devamla bu 

Bulvarın Fatih Ahmet Baba Bulvarı ile kesiştiği yerden, Fatih Ahmet Baba Bulvarından devamla 

bu bulvarın Saraybosna Caddesi ile kesiştiği yere, Saraybosna Caddesinden devamla bu caddenin 

başlangıçtaki yer olan Şelale Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alan ile çerçeve cadde ve sokaklara 

açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Malatya Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin İstasyon Caddesi ve 2. Cadde 4. 

Sokak ile kesiştiği yerden, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Turgut Özal 1. Cadde ile kesiştiği yere 

kadar olan kısmı ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, ayrıca-

İstasyon Caddesinin kuzey yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında ve 2. Cadde 4. 

Sokağın güney yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında, ayrıca-Alpaslan Türkeş 

Bulvarının kuzey yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında ve Turgut Özal 

1.Caddenin güney yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında, diğer noterliklerle 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 2666/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Üsküdar 

Dokuzuncu Noterliği 25/5/2014 ve Zeytinburnu İkinci Noterliği 1/6/2014 tarihinde yaş tahdidi 

nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf 

Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa 

gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

Sıra No Noterliğin Adı 2013 Yılı Gayrisafi Gelirleri 

1 - Üsküdar Dokuzuncu Noterliği 1.913.910,15.-TL 

2 - Zeytinburnu İkinci Noterliği 1.100.643,22.-TL 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cd. 

Belediye Sarayı No: 2 
Tel-Faks 

0332 221 14 92 

0322 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Akşeker Gıda Bağırsak Yağ ve 

Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Fetih Mah. Hoşyazı Sk. No:13 

Karatay/Konya 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Selçuk V.D. 380323185  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 30814  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/136477 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adapazarı Orman Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Sakarya/Adapazarı 

Adresi 
Şirinevler Mah. Adnan Menderes 

Cd. Orman Sokak 
Tel-Faks 0264 275 30 90-0264 275 30 84 

Posta Kodu 54200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Murat Şahindur  

Adresi 
Hilmi Kayın İş Merkezi Kat: 4 No: 217 

Adapazarı/Sakarya 
 

T.C. Kimlik No. 12697215834  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Orman Mühendisleri Odası Sakarya 

Şubesi 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8160  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/84624 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Milas Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Muğla/Milas 

Adresi İsmet Paşa Mah. Atatürk Bul. No: 9 Tel-Faks 0252 512 20 01-0252 512 50 23 

Posta Kodu 48200 E-Mail milasisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hasan Çağatay Çelik  

Adresi 

Yaşamkent Mah. 3220 Cad. No: 18/14 

Hillpark Recidance Apt. 06810 

Çayyolu/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 32983721702  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
147725  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (X) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1 TL
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER
— Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Kayak Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)

KURUL KARARLARI
— 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
— Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014/3986 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


