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CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Toplantısına katılmak
üzere; 23 Nisan 2014 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat
ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan
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           İLGİ : 21/4/2014 tarihli ve 69471265-305-3044 sayılı yazınız.
            Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Toplantısına katılmak
üzere, 23 Nisan 2014 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat
ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
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                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 16/04/2014
Karar No : 167
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 7/2-(ı) maddesinin Hâ-

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak;
19/02/1988 tarih ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hâ-

kimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci
maddesi gereğince, adlî yargı adalet teşkilatı olarak ilişik listede gösterilen ve 2 nci bölgede
yer alan Ordu ve Çorum İllerinin, coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel du-
rumları, mahrumiyet dereceleri ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlıkları dikkate
alınarak 1 inci bölge olarak değiştirilmelerine karar verilmiştir.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık

sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfa-
atlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması, acentelik
faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine,
kuruluş ve teşkilatlarına, yetki ve sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin esas ve usulleri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun

23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acente: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (m)

bendinde tanımlanan gerçek veya tüzel kişi sigorta acentesini,
b) İcra Komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra

Komitesini,
c) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
ç) Levha: Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzen-

lenen ve faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösteren Levhayı,
d) Malvarlığı: Gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan değeri parayla ölçülebilir taşınır

ve taşınmaz varlıklar tutarını,
e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
f) Oda: Ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarını,
g) SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan

Sigortacılık Eğitim Merkezini,
ğ) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta

şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
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h) Teknik personel: Acentelerde sigorta pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini
yapan personeli,

ı) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
i) TSB: Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,
j) Uygunluk belgesi: Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Müsteşarlıkça Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen, 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen
belge niteliğindeki yazı ya da bildirimi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilata İlişkin Hükümler

Gerçek kişi acenteler
MADDE 4 – (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler

aranır.
a) Teknik personel unvanını taşıması.
b) Türkiye’de yerleşik olması.
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis,  si-

gortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına
mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından
hüküm giymemiş olması.

ç) 9 uncu maddede belirtilen asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması.
d) Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan

kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
e) Ek-1/A’da yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer

alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.
Tüzel kişi acenteler
MADDE 5 – (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler

aranır.
a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması.
b) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması.
c) Acentelik faaliyetinin yürütüleceği fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan

kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması.
(2) Tüzel kişi acente müdürlerinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve

(e) bentlerinde sayılan nitelikler aranır.
(3) Tüzel kişi acenteleri, sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlarda

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan nitelikler aranır.
(4) Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi or-

taklarında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şart aranır.
(5) Tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam

edilir.
Teknik personel ve yardımcı teknik personel
MADDE 6 – (1) Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama,

bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması
esastır.

(2) Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için;
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giyil-

memiş veya ceza alınmamış olunması,
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c) Ek-1/B’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer
alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,

ç) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması,
gerekir.
(3) Ek-1/B’de yer alan mesleki deneyim süresini doldurmamış olanlar, yardımcı teknik

personel unvanıyla işe başlatılabilir. Yardımcı teknik personel sigorta ürünlerine yönelik pa-
zarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerine ilişkin hazırlık işlemlerini yapabilir. Yardımcı teknik
personel, ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen sınavda başarılı olması kaydıyla Ek-1/B’de yer
alan mesleki deneyim süresi sonunda teknik personel unvanını almaya hak kazanır.

(4) Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler
ikinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel
olarak kabul edilir.Bu durumda bulunan personel ilgili acente kayıtlarına ayrıca işlenir.

(5) Acenteler, teknik personeli ve yardımcı teknik personeli, çalışmaya başladıkları
günü takiben en geç on beş iş günü içinde sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik or-
tamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir.

(6) Müsteşarlık, teknik personelin işlem yapma yetkisi ile buna ilişkin şartları sigorta
dalları itibariyle belirlemeye ve ikinci fıkranın (ç) bendinde geçen yeterlilik sınavını bu dallar
itibariyle lisanslama şeklinde yapmaya yetkilidir.

(7) Teknik personel ve yardımcı teknik personel yalnızca bir acenteye bağlı çalışabilir
ve çalıştığı acenteden bağımsız olarak iş kabul edemez.

(8) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri
zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.

Fiziki, teknik ve idari altyapı
MADDE 7 – (1) Acentelik faaliyetleri münhasıran acentelik faaliyetine tahsis edilmiş

mekânlarda gösterilir.
(2) Acentelik faaliyeti yürütülecek mekânın fiziki özellikleri İcra Komitesi tarafından

belirlenir.
(3) Acentelerin teknik açıdan yeterli sayılabilmesi için poliçe düzenlemeye, sigorta şir-

keti ve müşteri hesaplarını takip etmeye ve yazışma yapmaya uygun bilişim sisteminin; yeterli
arşivleme sisteminin, internet bağlantısının ve elektronik posta adresinin bulunması gerekir.

(4) Kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla, birden fazla acente aynı me-
kânda faaliyet gösterebilir.

(5) Acenteler, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemlerinde, sigorta şir-
ketleri ile kuracakları internet servisi uygulamalarında, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve
sigorta havuzları ya da gözetim merkezleri gibi diğer özellikli kurum ve kuruluşlar nezdinde
yürütecekleri işlemlerde kullanacakları bilgi işlem altyapılarını Müsteşarlıkça belirlenecek
esaslara uygun hale getirir.

Acentelerin teşkilatı
MADDE 8 – (1) Acenteler, merkezleri dışında şube açabilir.
(2) Acente şubeleri, şube olduğu belirtilmek şartıyla acente ile aynı unvanı taşır.
(3) Merkezler için gerekli olan fiziksel mekân, teknik ve idari altyapı ile insan kaynak-

ları bakımından yeterlilik şartları acente şubeleri bakımından da aranır. Acente şubeleri, başka
bir acente ile aynı mekânda faaliyet gösteremez.

(4) Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç onbeş iş günü
içinde Levha bilgilerine ilave ettirir.

Asgari ödenmiş sermaye ve malvarlığı
MADDE 9 – (1) Tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlı-

ğınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı
ile gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıklarının değeri 25.000.- TL’den az olamaz.

(2) Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit,
mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından
oluşması gerekir.
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Uygunluk belgesi ve Levhaya kayıt
MADDE 10 – (1) Levhaya kayıt olunmadan acentelik faaliyetinde bulunulamaz. Si-

gorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerin Levhaya kayıt öncesinde Müsteşarlıktan
uygunluk belgesi almaları gerekir.

(2) Uygunluk belgesi başvurusu TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır.
Başvurularda düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydıyla ek-2, ek-3, ek-4, ek-5,
ek-6, ek-7 ve ek-8’de belirtilen bilgi ve belgeler aranır.  Uygunluk belgesi için gerekli belge-
lerden ilgili oda bünyesinde bulunanlar ayrıca talep edilmez. Başvuru sırasında istenilen bilgiler
elektronik ortamda da kaydedilir.

(3) Belgeleri tamamlanmış olan acentelerin başvuruları TOBB tarafından Müsteşarlığa
intikal ettirilir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya
kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uy-
gunluk belgesi niteliğindedir.

(4) Levhaya kayıtlı olan acenteler TOBB internet sitesinde duyurulur. Bu kapsamda
yer alacak bilgiler Müsteşarlığın uygun görüşüyle TOBB tarafından belirlenir.

Mesleki sorumluluk sigortası
MADDE 11 – (1) Acenteler, mesleki faaliyetleri nedeniyle verebilecekleri zararlardan

sorumludur.
(2) Müsteşarlık, birinci fıkrada yer alan sorumluluğun karşılanmasını teminen sigorta

veya benzeri teminat şartı aramaya yetkilidir.
Unvan
MADDE 12 – (1) Acente unvanlarında “sigorta aracılığı” veya “sigorta acenteliği” ifa-

delerinden birisi kullanılır. Acenteler, mevzuata aykırı olmamak şartıyla unvanlarında ilave
ifadeler de kullanabilir.

Bankalar ve özel kanunlarına istinaden acentelik yapan kurumlar
MADDE 13 – (1) Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faa-

liyeti yapacak olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma
yetkisi tanınan kurumlar, aracılılık yaptıkları sigorta şirketlerini ve yetkilerinin kapsamını da
belirterek TOBB’a bildirimde bulunur. Bildirimde bulunanlara TOBB tarafından kayıt numarası
verilir.

(2) Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak
olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan
kurumlar, her yılın Şubat ayı sonuna kadar acentelik faaliyeti yürütülen birimleri ile teknik
personele ilişkin bilgileri TOBB’a bildirir.

(3) Kanunun 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca acentelik faaliyeti yapacak
olan bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan
kurumlar için bu Yönetmeliğin 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 16 ncı maddeleri ile 14 üncü maddesinin
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ve 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyete İlişkin Hükümler

Acentelik yetkilerinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir vekâletnameyle ve-

rilir. Bu yetkiler acenteler tarafından başka acentelere veya kişilere devredilmez. Acentelik yet-
kisi verilen vekâletnamelerde faaliyette bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında
tanınacak yetkiler belirtilir. Vekâletnameler usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik
yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu yetkilerin kısmen veya tamamen
kaldırılması da aynı merasime tabidir.

(2) Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip onbeş
iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir. Sigorta şirketleri tarafından acentelik
yetkisi verilen Levhaya kayıtlı acenteler, bu yetkinin kapsam ve sınırı belirtilmek suretiyle
elektronik ortama işlenir. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem programı TOBB tarafından oluş-
turulur.
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(3) Sigorta şirketleri tarafından Levha kaydı bulunmayanlara acentelik yetkisi verilmez
ve bunlarla acentelik sözleşmesi yapılamaz. Acentelik sözleşmesinin tesciline ilişkin işlemlerde
Levha kaydı görülmeden kayıt yapılmaz.

(4) Levha kaydını takip eden altı ay içinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleş-
mesinin yapılarak poliçe düzenlemeye başlanmış olması, Kanunun 23 üncü maddesinin dör-
düncü fıkrasının (c) bendi uygulamasında acentelerin faaliyete geçtiğinin göstergesi olarak de-
ğerlendirilir.

Acentelik sözleşmesi
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hususlar sigorta şirketleriyle acenteler arasında

yapılacak acentelik sözleşmelerinde düzenlenir.
a) Sözleşmenin tarafları.
b) Sözleşmenin süresi, yenileme ve fesih şartları.
c) Acenteye verilen yetkinin sigorta branşları itibarıyla kapsamı ve coğrafi sınırı.
ç) Levha kayıt numarası veya 13 üncü maddedeki kurum ve kuruluşlar için kayıt

numarası.
d) Ödenecek komisyon ve sağlanacak diğer menfaatler ile bu hususların değiştirilmesine

ilişkin usul ve esaslar.
e) Poliçe düzenlenmesine, primin tahsiline ve sigorta şirketine intikaline ilişkin hüküm-

ler.
f) Hesap mutabakatına ilişkin hükümler.
g) Tesis edilecek teminata ilişkin hükümler.
(2) Acentelik sözleşmelerinde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata aykırı olmamak kay-
dıyla birinci fıkradaki hükümlere ilave hükümler yer alabilir.

Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 16 – (1) Acenteler işletmelerinde, ortak, müdür ve teknik personeli ile bu Yö-

netmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, değişikliği takiben en geç
on iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvuru-
sunda bulundukları odaya bildirir.

(2) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin değişiklikler de si-
gorta şirketleri tarafından değişikliği takiben en geç on iş günü içinde ve elektronik ortamda
Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

(3) Acentenin Levha kayıt bilgilerinde yer alan iletişim bilgileri 11/2/1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu uygulaması bakımından tebligata esas alınır.

Sigorta poliçelerinin düzenlenmesi ve primlerin tahsili
MADDE 17 – (1) Sigorta sözleşmesi akdetme ve/veya prim tahsil etme yetkisi sigorta

şirketlerine aittir. Bu yetki, acentelik vekâletnamesinde belirtilmek kaydıyla, sigorta acentele-
rine devredilebilir. Sigorta şirketlerince sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme konularında
yetkilendirilmemiş acenteler poliçe düzenleyemez ve/veya prim tahsilâtı yapamaz.

(2) Acentelerce düzenlenen poliçeler kapsamında sigortalı tarafından acentelere yapılan
ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır. Acenteler tarafından düzenlenen poliçeler kapsamın-
daki tazminat ödemelerinin sigorta şirketlerince doğrudan hak sahibine yapılması esastır. Si-
gorta şirketlerince tazminat ödemesi kapsamında acenteye ödeme yapılması durumunda, ya-
pılan ödeme hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe ödenmiş sayılmaz.

(3) Sigorta şirketleri sigorta poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt
numarası veya 13 üncü maddedeki kurum ve kuruluşlar için kayıt numarasının poliçelerde yer
alması için gerekli düzenlemeleri yapar. Sigorta şirketleri ve acenteler, teknik personel olmayan
kişilerin tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreleri kullanmamaları için gerekli tedbirleri alır.

Hesap planı ve hesap mutabakatı
MADDE 18 – (1) Sigorta şirketleri ve acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini poliçe ba-

zında takibe ve üçer aylık dönemler itibariyle mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde
oluşturmaları ve en geç ilgili dönemi takiben bir ay içinde mutabakat sağlamaları gereklidir.
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(2) Acenteler tarafından tahsil edilen primler çalıştıkları şirketler bazında ayrı kayıtlarda
takip edilir.

(3) Acenteler, hesaplarını ve mali tablolarını Müsteşarlıkça belirlenecek Tek Düzen He-
sap Planına uygun olarak tutmak zorundadır.

İlan, reklâm, afiş ve pano
MADDE 19 – (1) Acentelerin ve şubelerinin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente

unvanına yer verilir.
(2) Acente unvanı ile Levha kayıt numarasını içeren bir plaka acentelik faaliyeti göste-

rilen mekânların girişinde ve gözle görünür şekilde asılır. Bu plakanın şekli Müsteşarlığın uy-
gun görüşü ile İcra Komitesince belirlenir. Acenteler sözleşme yaptırmak isteyenlere aracılık
ettikleri sigorta şirketlerini ve bu şirketlerce kendilerine tanınan yetkileri bildirir.

(3) 13 üncü maddedeki kurum ve kuruluşlar acentelik faaliyeti gösterilen birimlerinde,
adına acentelik yaptıkları sigorta şirketlerinin unvanları müşterilerince görülebilecek bir yerde
yazılı olarak yer alır.

Sürekli eğitim
MADDE 20 – (1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin de-

vamlılığını sağlamak amacıyla tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenecek eğitime katılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim SEGEM veya SEGEM tarafından yapılacak hizmet

alımı yoluyla verilir. Eğitimin süresi, kapsamı, yöntemi ile ücreti ve diğer koşullarına ilişkin
çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara
bağlanır.

(3) Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim ta-
mamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler TOBB
ve TSB’ye iletilir.

Teknik personel kimliği
MADDE 21 – (1) Teknik personelin sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme

ve satış işlemleri esnasında hangi acenteye bağlı olarak çalıştığını açıkça belirtmesi ve kimliğini
göstermesi gerekir. Teknik personel kimliğini ibraz edemeyenler bu işlemleri yapamaz.

(2) Kimliklerin şekli ve içeriği İcra Komitesi tarafından belirlenir ve Müsteşarlığın ona-
yıyla uygulamaya konulur. Teknik personelin kimliği, uygunluk belgesi başvurusunda bulu-
nulan oda tarafından verilir. 13 üncü maddedeki kurum ve kuruluşlar için kimlik TOBB tara-
fından verilir.

(3) Acentelik sözleşmesinin feshi halinde veya teknik personelin acenteyle ilişiğinin
kesilmesi veyahut yetkisinin kaldırılması durumlarında, acenteler keyfiyeti en geç on iş günü
içinde uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir ve verilen kimlikler ilgili
odaya iade edilir. İade edilmeyen kimliklerden teknik personel sorumludur.

Bilgi kayıtları ve kayıtlara erişim
MADDE 22 – (1) TOBB nezdinde tutulan Levhaya ilişkin bilgiler, bilgilere erişim ta-

nınacak yetkili kullanıcılar ve kullanıcıların erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli
TOBB’un görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Elektronik ortamda TOBB’a veya odalara
bildirim yapılmasına ilişkin usuller TOBB tarafından belirlenir.

(2) Müsteşarlık talimatları ile İcra Komitesince gerekli görülen karar ve duyuruların
acentelere iletilmesi için TOBB tarafından gerekli işlemler yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Faaliyetin Sona Ermesine İlişkin Hükümler

Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldırılması
MADDE 23 – (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri

durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş
günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.
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(2) Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması
veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine
işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

(3) Gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben, faaliyeti sona eren acentenin Levha
kaydı silinir. Levha kaydı silinen acenteler listesinde, Levha kaydının silinme gerekçesine yer
verilir.

(4) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş prim borcunun ödenmemesi nedeniyle şirketlerince
acentelik yetkileri kaldırılanlar Müsteşarlığa bildirilir ve acentelik faaliyetleri bu borçları öde-
ninceye kadar Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulur. Bu husus Levhaya işlenmek üzere
TOBB’a bildirilir.

(5) Levha kaydı silinen ya da acentelik yetkileri geçici veya sürekli olarak kaldırılan
acentelerin mevcut portföylerine ilişkin devam eden işlemler bakımından sigortalıların, hak
sahiplerinin ve acentelerin menfaatlerinin korunması için ilgili sigorta şirketlerince gerekli ted-
birler alınır.

Uygunluk belgesinin iptali
MADDE 24 – (1) Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda,

Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faali-
yetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde altı aya
kadar geçici olarak durdurulabilir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulanlar, durumları Levhaya
kaydedilmek üzere Müsteşarlıkça TOBB’a, ayrıca çalıştıkları şirketlerce de bu acenteler ara-
cılığıyla poliçe düzenlenmesinin durdurulmasını teminen TSB’ye bildirilir.

(2) Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda mali durumlarının
bağlı bulundukları sigorta şirketi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği anlaşılan acenteler
için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Müsteşarlıkça ilgili sigorta şirketlerine bildirimde
bulunulur. Alınan tedbirlere rağmen durumlarında bir iyileşme olmayan acentelerin faaliyetleri
Müsteşarlıkça altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir.

(3) Acentelerin birinci fıkraya istinaden faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması son-
rasında faaliyete başlangıcı takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde uygunluk
belgeleri Müsteşarlıkça iptal edilir.

(4) Gerek bu madde hükümlerine göre Müsteşarlıkça uygunluk belgesinin iptal edilmesi
ve gerekse İcra Komitesince alınan kararlar çerçevesinde hakkında meslekten çıkarılmasına
karar verilenler İcra Komitesi tarafından Levhadan silinir. Bu hususa ilişkin bilgiler TOBB’da
ayrı bir liste halinde tutulur ve elektronik ortamda TSB’ye iletilir.

(5) Bu maddede acenteler için öngörülen tedbirler, teknik personel için de uygulanır.
Teknik personelin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, işlem yapma yetkisinin iptali şek-
lindedir.

(6) Bu maddede belirtilen tüm hususlar ilgili acentenin Levha kayıtlarına işlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik hükümlerine uyum
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Acenteler, sigorta ve emeklilik şirketleri durumlarını, bu

Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun
hale getirir.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2015 tari-

hinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU MÜDÜRLÜKLERİNCE YETKİ ALANI DIŞINDA KAYITLI BULUNAN

TAŞINMAZLARLA İLGİLİ TAPU İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Mü-
dürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Ya-
pılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Yetki veren tapu müdürlüğüne şerh, belirtme, terkin veya tescil yapılmak üzere
gönderilecek belgeler ile yetki verilen tapu müdürlüğünde arşivleme usul ve esaslarını belirle-
meye Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı

bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:

KABUL VE BARINMA MERKEZLERİ İLE GERİ GÖNDERME
MERKEZLERİNİN KURULMASI, YÖNETİMİ, İŞLETİLMESİ,

İŞLETTİRİLMESİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı kabul

ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, işlet-
tirilmesi, işlettirilmeye ilişkin protokol esaslarının belirlenmesi, bu merkezlerde verilecek hiz-
metlerin çeşit ve niteliği, denetimi, kurumlar arası işbirliği ile çalışanların görev ve sorumlu-
luklarıyla, mali konulara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Ulus-

lararası Koruma Kanununun 58 ve 95 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Geçici merkez: Olağanüstü veya acil durumların ortaya çıkması halinde kabul ve

barınma veya geri gönderme merkezi olarak kurulan merkezleri,
c) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/4/2011 27920
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ç) Geri gönderme merkezi: İdari gözetim altına alınan yabancıların barındırılmaları ve
kontrol altında tutulmaları amacıyla kurulan ve doğrudan işletilen veya kamu kurum ve kuru-
luşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uz-
manlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri,

d) İl müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
e) İl müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü,
f) İşletme: Merkezlerin, yönetim birimi görev alanına giren hizmetlerin bizzat; barınma,

beslenme, güvenlik, sağlık, psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hiz-
metlerin de bizzat ya da hizmet satın alması yöntemiyle yerine getirilmesi,

g) İşlettirme: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nunun 58 inci ve 95 inci maddelerine istinaden; merkezlerin, yönetim birimi görev alanına gir-
meyen barınma, beslenme, güvenlik, sağlık, psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faa-
liyetler gibi hizmetlerin Kanunda belirtilen kurumlara bedeli karşılığında protokol yapmak su-
retiyle gördürülmesi,

ğ) Kabul ve barınma merkezi: Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi
kişilerinin beslenme, barınma, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ge-
nel Müdürlük tarafından kurulan, valiliklerce (il müdürlüğü) doğrudan işletilen veya kamu ku-
rum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç ala-
nında uzmanlığı bulunanlarla protokol yapılarak işlettirilen merkezleri,

h) Kamu yararına çalışan dernek: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun
27 nci maddesine göre tespit edilmiş derneği,

ı) Kanun: 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,
i) Merkez: Kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerini,
j) Müdür: Kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerinin yönetiminden sorumlu

kişiyi,
k) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden,

refakatsiz çocuk, engelli, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya
işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış
kişiyi,

l) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen
ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye
gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezlerin Çalışma Esasları ile Kuruluşu, Yönetimi, İşletilmesi,

İşlettirilmesi, Güvenliği ve Diğer Hükümler

Merkezlerin çalışma esasları
MADDE 4 – (1) Merkezlerin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesinde ve bu Yönet-

melik kapsamında verilecek hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıdaki usul ve esaslara göre
hareket edilir:

a) Yaşam hakkının korunması.
b) İnsan odaklı yaklaşım.
c) Refakatsiz çocuğun yüksek yararının gözetilmesi.
ç) Özel ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınması.
d) Kişisel bilgilerin gizli tutulması.
e) Yapılacak işlemlerde ilgililerin bilgilendirilmesi.
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f) Barınanların sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi.
g) Barınanların inanç ve ibadet özgürlüklerine saygı gösterilmesi.
ğ) Barınanlara dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve ben-

zeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin hizmet verilmesi.
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Geri gönderme merkezleri, ihtiyaç olan il ve ilçelerde Genel Müdür-

lüğün teklifi üzerine, Bakanlık onayıyla kurulur.
(2) Kabul ve barınma merkezleri, ihtiyaç olan il ve ilçelerde valiliğin teklifi üzerine

Genel Müdürlüğün onayıyla veya resen Genel Müdürlük tarafından kurulur.
(3) Genel Müdürlük, acil veya olağanüstü durumlarda, konusu, amacı ve süresi kuruluş

onayında belirtilmek kaydıyla geçici merkezler kurabilir.
(4) Merkezlere ait standartlar, Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Merkezlere yerleştirme ve merkezlerin kapasite yönetimi, merkezlerin kapasitesi

ve idari gerekliliklerine bağlı olarak Genel Müdürlük tarafından yapılır.
Merkezlerin işletilme şekli
MADDE 6 – (1) Merkezler, Kanunun 58 inci ve 95 inci maddeleri çerçevesinde işletilir

veya işlettirilebilir.
Merkezlerin işletilmesi
MADDE 7 – (1) Merkezlerin doğrudan işletilmesi halinde merkezlerde sağlanacak hiz-

metler, satın alma yoluyla da yürütülebilir.
Merkezlerin protokol yapmak suretiyle işlettirilmesi
MADDE 8 – (1) Merkezler, doğrudan işletilebileceği gibi Kanunun 58 inci ve 95 inci

maddelerine istinaden; yönetim birimi görev alanına girmeyen beslenme, barınma, temizlik,
güvenlik, sağlık, sosyal ve psikolojik destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi hizmet-
lerin gördürülebilmesi amacıyla aşağıdaki kurumlara işlettirilebilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları.
b) Türkiye Kızılay Derneği.
c) Kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlar.
(2) Protokolle işlettirilen merkezlerde beslenme, barınma, temizlik, sağlık, sosyal ve

psikolojik destek, eğitim, iç ve dış güvenlik gibi hizmetler, protokolün tarafı olan ve işletmecilik
hizmetlerini sunmakla yükümlü kurumlarca yerine getirilir. Ancak valilikçe, ihtiyaç duyuldu-
ğunda, iç ve dış güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk birimleri merkezlerde görevlen-
dirilebilir.

(3) Merkezlerin, Kanunun 58 inci ve 95 inci maddelerine istinaden işlettirilmesi halinde;
Genel Müdürlük ile ilgili kurumlar arasında protokol yapılır. Protokolde, merkezlerin işletti-
rilmesine ilişkin aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Konu.
b) Amaç.
c) Kapsam.
ç) Yönetim ve işletme.
d) Denetim.
e) Görevlendirilecek personel.
f) Merkez binalarının temini.
g) Tarafların yükümlülükleri.
ğ) Mali hususlar.
h) Merkezlerden faydalanacaklar.
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ı) Ortak yükümlülükler ve genel hususlar.
i) Yürürlük ve süre.
j) Anlaşmazlıkları çözümü.
k) Fesih.
l) Diğer hususlar.
(4) Merkezlerin işlettirilmesi halinde, protokolde yer alan hizmetlerle ilgili Genel Mü-

dürlük tarafından ilgili kuruma yapılacak ödemeler; protokolde yer alan mali hususlar başlığı
altında tespit edilecek olup; ödeme şekli ödemeye esas fatura ve ödemeye ilişkin evrakların
işlettirilen kurum tarafından hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilmesini takiben yapılır.

(5) Genel Müdürlük protokolde, hangi merkezlerin işlettirileceği, hangi merkezlerde
hangi hizmetlerin verdirileceği gibi hususlara da yer verir.

(6) Genel Müdürlük ile ilgili kurumlar arasında imzalanan protokoller talep edilmesi
halinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Merkezlerin yönetimi
MADDE 9 – (1) Merkezlerin bizzat işletilmesine veya işlettirilmesine bakılmaksızın

yönetim, gözetim, denetim ve koordinasyonu yetkisi; merkez müdürü ve ona bağlı yönetim
birimi tarafından yerine getirilecek olup devredilmeyecektir.

(2) Merkez müdürü yönetim, denetim, gözetim ve koordinasyon görevini doğrudan ve
yönetim birimi aracılığıyla yerine getirir.

Merkez müdürü ve görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez müdürü, merkezin en üst amiri olup, görevlerinden dolayı

merkezin bulunduğu yerin il müdürüne karşı sorumludur.
(2) Merkez müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) İlgili mevzuat çerçevesinde merkezi yönetmek.
b) Kurum personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde yönetim, gözetim, denetim

ve koordinasyon yetkisini kullanmak.
c) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak, per-

sonel ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.
ç) Merkezin ihtiyaçlarıyla ilgili konularda il müdürlüğüne talepte bulunmak.
d) Merkezin iç ve dış güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, bu tedbirleri ilgili kolluk bi-

rimleriyle paylaşmak ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
e) Merkezde sağlık koşullarına uygun ortamın sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
f) İhtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla etkin işbirliği yapmak.
g) Merkezin acil durum plânlarını yapmak ve bu plânın uygulanmasını takip etmek.

çalışanları ve merkezde kalanları plân hakkında bilgilendirmek.
ğ) Mevzuat kapsamında yapısal ve idari her türlü tedbiri almak.
h) Protokolle işlettirilen merkezlerde, protokole uygunluk denetim ve gözetimi yapmak.
ı) Kayıtların ve biyometrik verilerin mevzuata uygun şekilde alınmasını, saklanmasını

ve kullanmasını sağlamak.
i) İdari gözetim altında tutulan yabancıların kaçmalarını önlemek için gerekli tedbirleri

almak.
j) Genel Müdürlük veya il müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez müdürlüğünün görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Merkeze kabul işlemlerinin yapılması.
b) Uluslararası koruma başvurusu yapan yabancıların taleplerinin il müdürlüğüne ile-

tilmesi.
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c) Merkeze yerleştirilenlerin mevzuat çerçevesinde kayıtlarının ve biyometrik verileri-
nin alınması.

ç) İstatistiki verilerin oluşturulması.
d) Tercümanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanması.
e) Merkezlerde barınanların merkez içerisindeki genel yerleşim planlarının yapılması

ve düzenlenmesi.
f) Protokol yapılarak işlettirilen merkezlerde, protokol hükümlerinin uygulanmasının

takip edilmesi ve aksaklıkların derhal il müdürüne iletilmesi.
g) Merkezlerin işleyişine ilişkin Genel Müdürlük tarafından belirlenecek usul ve esaslar

ile hizmet standartlarının yerine getirilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin takip edilmesi.
ğ) Merkezler arasındaki nakillerde veya sınır dışı edilmek üzere sınır kapılarına inti-

kallerin sağlanmasında sorumlu kolluk birimleriyle koordinasyonun sağlanması.
h) Merkezlerde barınanların, yakınlarına, notere, yasal temsilciye, avukata, ziyaretçi-

lerine, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisine, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği görevlisine erişebilmeleri ve bunlarla görüşme yapabilmelerinin koordine edilmesi.

ı) Merkezde çalışan personelin özlük iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
i) Gerekli olduğunda, İl müdürlüğü kanalıyla diplomatik temsilcilikler veya konsolos-

luklarla temasa geçilmesi, buna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi.
j) Kolluk birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanması.
k) İl müdürlüğü tarafından verilen diğer iş ve işlemlerin yapılması.
Merkezlerin güvenliği
MADDE 12 – (1) Bizzat işletilen merkezlerde, iç ve dış güvenlik hizmeti; genel kolluk

birimlerince sunulabileceği gibi, özel güvenlik hizmeti sağlayan kurumlardan hizmet satın alma
yoluyla da sağlanabilir.

(2) Protokolle işlettirilen merkezlerin iç ve dış güvenliğinden, protokolün tarafı olan
ve hizmetleri yerine getiren kurum sorumludur. Protokolle işlettirilen merkezlerin iç ve dış gü-
venliğinin ne şekilde sağlanacağı hususu protokolde belirlenir.

(3) Genel Müdürlük, merkezlerin güvenliğinin hangi usulle sağlanacağı hususunu va-
liliklerle koordineli şekilde belirler.

Kayıtlar ve merkezlerle ilgili elektronik takip sistemi
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, merkezlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve koor-

dine edilmesi amacıyla elektronik takip sistemi kurar, veri tabanı ve internet ağı oluşturur.
(2) Merkezlerle ilgili olarak elektronik ortamda girilen veriler, Genel Müdürlük merkezi

veri tabanında muhafaza edilir.
(3) Merkezlerde tutulacak tüm kayıtlar ile bunların ne kadar süreyle saklanacağıyla

ilgili hususlar Genel Müdürlükçe belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerde Verilecek Hizmetler, Ödenek, Denetim, Mali ve Diğer Hükümler

Merkezlerde verilecek hizmetler
MADDE 14 – (1) Merkezlerde verilecek hizmetler şunlardır:
a) Barınma ve beslenme.
b) İç ve dış güvenlik.
c) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri.
ç) Psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri.
d) Özel ihtiyaç sahiplerine uygun alanların tahsis edilmesi.
e) Barınanların kıymetli eşyalarının emanete alınması.
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f) Merkezler arası nakil ve sınır dışı nakil işlemleri.
g) Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer hizmetler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sağlanması ile buna ilişkin standartlar Genel

Müdürlük tarafından belirlenir.
Ödenek
MADDE 15 – (1) Bizzat işletilen merkezlerde genel hükümlere göre merkez müdürü

tarafından gerçekleştirilen giderler ile protokolle Kanunun öngördüğü kurumlara işlettirilen
merkezlerin işlettirme giderleri, Genel Müdürlük bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Kanunun öngördüğü kurumlara Genel Müdürlük tarafından işlettirilen merkezlerle
ilgili yapılacak ödemenin şekli protokolde belirlenir.

Merkezlerin denetimi
MADDE 16 – (1) Merkezler bağlı oldukları il müdürlüğü tarafından sürekli, Genel

Müdürlükçe her yıl, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca üç yılda bir denetlenir. Valilikler
her zaman Bakanlıktan denetim yapılması talebinde bulunabilir.

(2) Genel Müdürlükte, merkezlerin denetimiyle ilgili olarak bir komisyon oluşturulur.
Komisyonun çalışma usul ve esasları Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir.

(3) İl ve ilçe insan hakları komisyonlarının düzenleyecekleri raporlar denetimlerde ön-
celikle dikkate alınır. Raporlarda dile getirilen hususlarla ilgili yapılanlar ilgili komisyonlara
ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) Protokolle işlettirilen merkezlerin denetiminde, genel hükümler yanında protokol
hükümlerine uyulup uyulmadığı da denetlenir.

(5) İl müdürlüğü ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen denetim
raporlarının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.

(6) Denetim raporlarında tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların giderilmesinden il mü-
dürü ve merkez müdürü sorumludur.

Kamu yararına çalışan dernekler
MADDE 17 – (1) Kamu yararına çalışan dernekler ile bu derneklerden göç alanında

uzmanlığı bulunanların tespiti, Bakanlık Dernekler Dairesi Başkanlığından sorulmak suretiyle
yapılır.

İş birliği
MADDE 18 – (1) Merkezlerde hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç halinde, kamu

kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yö-
netimler, vakıf, sivil toplum kuruluşları, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektörün des-
teğinin alınması amacıyla Genel Müdürlükle koordinasyon halinde işbirliği yapılır.

İdari düzenlemeler
MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere idari dü-

zenlemeler yapabilir.
(2) Ayrıca merkezlerin genel güvenlik, yangın, bilgi sistemlerinin güvenliği gibi diğer

güvenlik standartları ile güvenlik personelinin merkez içinde ve dışında yerine getireceği gö-
revler, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

22 Nisan 2014 – Sayı : 28980                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



ANA STATÜLER

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bocce Bowling ve Dart 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 Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun genel

kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dallarında faaliyet gösteren spor ku-
lüplerini 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 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 Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Bocce Bowling ve Dart 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: Bocce Bowling ve Dart sporlarını,
ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluştu-

rulan kurulu,
i) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Uluslararası Federasyonlar: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonları;

Dünya Boule Sporları Konfederasyonu (CMSB), Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI),
Uluslararası Petank Federasyonu (FIPJP), Uluslararası Sport Boule Federasyonu (FIB), Dünya
Bowls Birliği (World Bowls), Avrupa Bocce Birliği (EBA), Avrupa Petank Konfederasyonu
(CEP), Avrupa Bocce Konfederasyonu (EBC), Akdeniz Bocce Birliği (MBU), Uluslararası
Bowling Federasyonu (FIQ), Dünya Bowling Birliği (WTBA), Avrupa Bowling Federasyonu
(ETBF), Dünya Dart Federasyonu (WDF), Uluslararası Dart Federasyonu (IDF) ve Avrupa
Dart Federasyonu (EDU),
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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 haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerin-
den 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 görevleri 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 her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi bocce bowling ve dart ile ilgili
konularda yurt dışında temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bocce bowling ve dart 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) Bocce, bowling ve dart malzemelerinin 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 işbirliği yapmak, bunların arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları 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.
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i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi gibi elemanlardan oluşan teknik kadroyu
seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Spor dalı ile ilgili müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayın-
lamak ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbir-
leri almak, ödüllendirmek.

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) Sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
r) Yurt içindeki her türlü turistik, ticari, sportif ve sosyal amaçlı açılan Bocce, Bowling

ve Dart sporlarına mahsus saha, salon ve tesislerin tescil, gözetim ve denetimini yapmak.
s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
ş) Spor ve hobi amaçlı bocce, bowling ve dart eğitimi veren özel kurs ve eğitim prog-

ramlarının standartlarını belirlemek, onaylamak ve izin vermek.
t) Bocce, bowling ve dart sporlarını yaygınlaştırmak için orta dereceli, yüksek öğretim,

özel öğretim kurumları, kamu ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde ortak programlar, bilimsel
araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

u) 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

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 Uluslararası Federasyonların

yönetim kurullarında ülkemiz 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, milli olmuş en fazla 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) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp

temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önceki iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine
katılan kulüpler esas alınır.
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2) Kulüplerden alınacak üye sayısı bocce, bowling ve dart branşları için eşit sayıda be-
lirlenir. Birden fazla branşta faaliyetlere katılan kulüplere, her branş için ayrı ayrı üye belirle-
nir.

3) Branşta kulüpler arası ligin bulunması halinde, kulüp temsilcilerinin en fazla %50’si
en üst lige katılan, en fazla %30’u diğer liglerde mücadele eden ve en az %20’si mahalli veya
bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur. Federasyonun mahalli veya bölgesel
ligleri bulunmaması halinde ise kulüp temsilcilerinin en fazla %30’u ikinci lige ve en az %20’si
üçüncü lige katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur. Alt kademe liglerin bulunmaması ha-
linde, bu kademeler için öngörülen temsilciler, üst kademedeki lig veya liglerde yarışan ku-
lüplere dağıtılır.

4) Branşta kulüpler arası ligin bulunmaması halinde ise, kulüp temsilcileri önceki iki
sezon içerisinde yapılan kulüpler arası şampiyonalara katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.
Branşta kulüpler arası yarışma düzenlenmemesi halinde ise Federasyonun diğer faaliyetlerine
katılım esas alınır.

5) Kulüplere verilecek üye sayısı belirlenirken, branşta kadın erkek kategorilerinde ka-
tılım ve elde edilen dereceler esas alınır.

(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 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, 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.
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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 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 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 % 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 baş-
kan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru
ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bu-
lunan 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 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
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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 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.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, bu Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, üçüncü fık-
ranın (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
Kurulu üye sayısının yediye düşmesi halinde olağanüstü genel kurula gidilir.

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

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar 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) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-
ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

e) 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.

f) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer, spor elemanları ve teknik elemanları
ödüllendirmek.
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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 yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü hizmet alımı, mal alımı, 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 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 de 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 belli bir oranda 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 personelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, fazla me-
sailerini, 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.

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 İcra 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, en az dört ayda bir defa başkan tarafından belirlenen

gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır.
(2) Kararlar, toplantıya katılanların salt 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 üç top-
lantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en üst sıradaki yedek üye çağrılır. Mazeretler
yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçer-
liliğine yönetim kurulu karar verir.

(4) Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim
kuruluna alınır.

(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.

(4) Kurul görevinde ve kararlarında 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 tarafından 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 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
üyeler arasından en az iki kişinin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir
başkan vekili ve bir raportör 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.

22 Nisan 2014 – Sayı : 28980                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



(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) 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.

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.
(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.
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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.

(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.
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(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.

(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 yönetim kurulu üyesinin, genel ku-
rul 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 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 üyeler 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.

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.
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(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.

(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.

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 da bulunması zorunludur. Ancak genel sekreterin resmi izinli olduğu dönemlerde
ödeme evrakında başkan ve başkan vekilinin imzasının bulunması yeterlidir.

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) 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) İtiraz ve ceza 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, Bocce Bowling ve Dart eğitim kurumlarından 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) 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) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayrimenkulleri 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.
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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 Başkan 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 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 bocce bowling ve dart yarışmalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik
cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve prog-
ramlanmasına 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.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin bocce bowling ve dart şubeleri, Federasyonun görev alanına giren
konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor ku-
lüpleri veya spor kulüplerinin bocce bowling ve dart şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il mü-
dürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faa-
liyete 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 Müdürlük internet sitesinde yayımlanır.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 28/2/2007 tarihli ve 26448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Bocce Bowling ve Dart 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 Bocce Bowling ve Dart Federas-

yonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

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

genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlu-
lukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Karate 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 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) Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) EKF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Karate Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Karate Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Karate Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
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: Karate sporunu,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
j) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı ola-

rak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, müsabakalarda
yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi dere-
celendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,

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,

m) WKF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Karate Federasyonunu,
ifade eder.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 22 Nisan 2014 – Sayı : 28980



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 ve desteklemek, kararlar almak ve
uygulamak.

b) WKF, EKF 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, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile WKF, EKF’nin izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sem-
pozyum 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.
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l) Kyu ve Dan sınavları açmak, açtırtmak, sınavlar ile ilgili olarak sınavlarda görev ya-
pacakları, sınav ücretlerini, esaslarını ve tarihlerini belirlemek.

m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

n) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
o) Yurt içindeki karate 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) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili antrenman ve

eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce yapılan te-
sis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek ve denetimini yapmak.

r) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarını yaygınlaştırmak için
eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araş-
tırmalar ve çalışmalar yapmak.

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

100’den az 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurulun üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kulüp temsilcilerinin tespitinde; bitirilmiş iki sezon üst üste Türkiye kulüpler takım

şampiyonasında kata veya kumite dallarında erkek veya kadın sporcu ile temsil edilen her ku-
lübe üçer üye.

b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla ilgili spor da-
lında oy kullanmak üzere asaleten federasyon 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 Dünya veya Avrupa federas-

yonlarının 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.

(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 sezonları 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.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
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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
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) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir defa oy kullanabilir.
Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz. 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 edilmediğini 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.
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.
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(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 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 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

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 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.
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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 karate 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 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 ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları 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, kulüpler 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, tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanları 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.
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(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 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 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.
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(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) 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.

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.
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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 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 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 ve ilgili diğer 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, 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 yada
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.
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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 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 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 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 ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerden elde ettikleri ge-
lirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinde yapılan
yayınlardan 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) Reklam basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücreti.
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 veya nakdi yar-
dımların amacına veya mevzuata 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 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 antrenörlere çıka-
rılacak talimat hükümlerine göre ödül verilebilir. 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 kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içerisinde tüm müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve 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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin karate şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-
rasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor
kulüplerinin karate 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 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 Fe-

derasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Karate 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 Karate Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun

teşkilatı, 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 Modern Pentatlon Federasyonu 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 Modern Pentatlon Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Modern Pentatlon 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: Modern Pentatlon 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

Müdürlük ile Federasyon resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) UIPM: Uluslararası Modern Pentatlon Birliğini,
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 yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) UIPM tarafından kendi çatısı altında yer alan branşlara özgü konulan ve uygulanan

uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, UIPM ile iliş-
kileri düzenlemek ve sürdürmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında uluslararası spor dalı ile ilgili faaliyetleri ve yurt içi diğer
faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

d) Spor dalının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygın-
laşmasını sağlamak.

e) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
f) 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.

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

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

h) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

ı) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

i) Genel Müdürlük ile UIPM’nin izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum
ve spor organizasyonları düzenlemek.

j) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma özel seminer ve kurslara
ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

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

l) 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.

m) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınla-
mak ve uygulamak.
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n) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbir-
leri almak, ödüllendirmek.

o) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
ö) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

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

sağlamak.
r) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak, denetlemek.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
ş) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
t) Tahkim kurulu kararlarını uygulamak.
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 Dünya, Avrupa ve Balkan Fe-

derasyonlarının 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 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 kulüp temsilcileri;

1) Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere verilecek üye sayısı belirlenirken, spor
dalında değişik kategorilerde yarışmış olma, bayan ve erkek takımların bulunması ve lisanslı
sporcu sayısı gibi ölçütler esas alınır.

(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 millî sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli 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 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 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 veya değiştirmek.
b) Başkan, 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-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 spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması 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 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.
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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 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 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) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif et-

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

(3) Yönetim kurulu içerisinden başkan tarafından başkanvekilleri/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) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarış-

malar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü 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 öğreticilerin 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, 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, İnternet, 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 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 de alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü

durumlar 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, sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli gö-
rülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini
tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak.
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s) 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.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini 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. 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 iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir.

(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 toplantıda en çok oy alan 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

tabi 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 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 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.

(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.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 17 – (1) Federasyona en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler

arasından seçilen üyelerin yer alacağı onur üyeliği unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, yönetim
kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir. En az sekiz yıl Federasyon başkanlığı yap-
mış olanlar doğrudan onur kurulu üyesidir.
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(2) En az iki kez seçimle gelip Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten
sonra onursal başkan unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafın-
dan hazırlanacak talimat ile belirlenir.

Yan kurullar
MADDE 18 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 19 – (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 20 – (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 21 – (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 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,
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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 diğer ilgili 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 22 – (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.

(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 23 – (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 yada
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 yada yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul,
divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 24 – (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 25 – (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 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.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 26 – (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 on’unun 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 27 – (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.

(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 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 resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 28 – (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 tahsilât 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 29 – (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) İtiraz ve ceza 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 üzerinde yapılan yayınlardan elde edi-
lecek gelirler.

g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
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ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkanlık adaylık ücreti.
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 30 – (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 31 – (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 32 – (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 33 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federas-

yona 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) 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 34 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2012 tarihli ve 2010/959 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 35 – (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 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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin modern pentatlon şubeleri, Federasyonun görev alanına giren ko-
nularda Federasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri
veya spor kulüplerinin modern pentatlon şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri
tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete ka-
tılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen
kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Fede-
rasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin modern pentatlon şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara
göre kuracakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleş-
mesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde modern pentatlon sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda
tutulur. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Modern pentatlon eğitim kurumları
MADDE 39 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların modern pentatlon branşına ait spor merkezlerindeki faaliyetleri
Federasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda se-
zonluk olarak verilir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40 – (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 41 – (1) 5/12/2006 tarihli ve 26367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Motosiklet 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 Motosiklet Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, mekaniker, menajer, hakem, gözlemci, yönetici, yarışçı tem-
silcileri 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) Federasyon: Türkiye Motosiklet Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanını,
d) FIM: Uluslararası Motosiklet Federasyonunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
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: Motosiklet 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 yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) UEM: Avrupa Motosiklet 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 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, proje üretmek, karar almak ve uygulamak.
b) FIM, UEM ve üye olunacak diğer uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve

uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi 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 arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsa-
baka, 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, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

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

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

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak, 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

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
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(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 FIM veya UEM’in yönetim ku-

rullarında ülkemiz 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) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst üste Federasyon

faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüp üyelerinden birer temsilci.
2) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst üste Federasyon

faaliyetlerine katılarak tamamlayan ve en az on beş sporcunun katılımı ile en az bir mahalli
yarış düzenlemiş olan kulüp üyelerinden dörder temsilci.

3) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst üste Federasyon
faaliyetlerine katılarak tamamlayan ve en az yirmi beş sporcunun katılımı ile en az bir ulusal
yarış düzenlemiş olan kulüp üyelerinden altışar temsilci.

(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 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 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) 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 olmak için on sekiz yaşını bitirmiş olmak
şarttır.
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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 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.
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 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 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) 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.
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(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.
e) Başkan vekili 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 üyeden oluşur.

Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim 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) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan vekili ve iki üyesi ise asbaşkan olarak Başkan
tarafından 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 kulüplerin kayıt

ve tescil işlemlerini yapmak, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Yarış sonuçlarını tescil etmek, yarışları ertelemek, yarım kalan yarışlar ile olaylı ve

anlaşmalı yarışlar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, yetiştirici,

teknik eleman, mekaniker, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi
için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları konusunda ilgili kulüp ve birimlerle koor-
dine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit et-
mek.

ç) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı, başvuru harcı ve aidat miktarlarını, tescil
ve vize ücretlerini, transferlerden alınacak payları, itiraz ve ceza bedellerini tespit etmek.

d) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet göstermek için kulüpler tarafından yapılan
başvuruları karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescilini yapmak, faaliyet ve taahhütleri
denetlemek.
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e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarına ilişkin ekipman, mal-
zeme ve tesisler ile ilgili uluslararası kurallara uygun standartları belirlemek, bunlarla ilgili ta-
limatlar hazırlamak ve bu talimatların uygulanmasını sağlamak.

f) Başarılı kulüp, sporcu, antrenör, spor elamanı, mekaniker ve teknik elamanları ödül-
lendirmek.

g) Yarışlarda emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri almak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını yapmak; tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyet-
lerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları 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) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet ve basılı eser yayınları ile yarışlarda kullanılan spor malzemelerinde yer alacak rek-
lamların ticari ve mali haklarını düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Kulüp, sporcu, teknik yönetici ve antrenör, mekaniker, hakem, yarış görevlileri ile

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

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi ve faaliyet programını hazırlamak, genel kuruldan alacağı yetki ile gerek-

tiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak.
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda 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 personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

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

p) Federasyona bağlı spor dallarında üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere onur üye-
liği unvanı verilmesini genel kurula önermek.

r) Federasyonun amacına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cıyla Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda iktisadi işletme kurulmasına karar vermek.

s) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

ş) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile 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, yılda en az altı kez, üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir.
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(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 üç 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 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 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, meka-
niker, 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) 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.

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 ve 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 müdürlüklerinin 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.
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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 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 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 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 internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

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

den 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.
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(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.

(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

22 Nisan 2014 – Sayı : 28980                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



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 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 altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
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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.

(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 yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, mekaniker, 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, mekaniker, 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

Profesyonel şube
MADDE 33 – (1) Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profes-

yonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri gereğince Genel Mü-
dürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması kararı, Merkez Danışma Kurulunun görü-
şünü almak suretiyle Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak
üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon Yönetim
Kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34 – (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 35 – (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 yarışlar televizyon, radyo,
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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin motosiklet şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda
Federasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve
spor kulüplerinin motosiklet şubeleri il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler,
tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzua-
tına 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 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler, şube-

lerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere dev-
redebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri ya-
pılmaz.

(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.

Motosiklet yarışları ve organizasyonu
MADDE 39 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin motosiklet şubelerinin katıldığı mahalli ve ulusal tüm yarışların yö-
netimi ve organizasyonu Federasyon tarafından yürütülür.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40 – (1) Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

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

yonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 41 – (1) 3/12/2007 tarihli ve 26719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Tenis 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 Tenis Federasyonunun genel kurulu ile yönetim,

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 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) ATP: Dünya Erkekler Tenis Birliğini,
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
ç) Federasyon: Türkiye Tenis Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Tenis Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) ITF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Tenis 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 Dalı: Tenis sporunu,
j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluştu-

rulan kurulu,
k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) TE: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Tenis Birliğini,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
n) WTA: Dünya Bayanlar Tenis Birliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

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

kişiliğe haizdir. 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 görevleri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) WTA, ATP, ITF ve TE tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve

mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi tenisle ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil
etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki tenisle 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 federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

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

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, 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 dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

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

h) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını
sağlamak.

ı) Federasyonun bağlı bulunduğu ITF ve TE’nin izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

i) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurs-
lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmeleri taktirde izin vermek.

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

k) 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.

l) Spor dalı ile ilgili müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayın-
lamak ve uygulamak.

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

n) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
o) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
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ö) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin lisans,
tescil ve vize işlemlerini yapmak.

p) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-
gulanmasını sağlamak.

r) Yurt içindeki tüm kortlarının uluslararası standartlara, sporcu sağlığına ve tenis eği-
timi verilmesine elverişli olduğuna dair kortları gözetlemek, denetlemek, tescil ve tasdik et-
mek.

s) Yurt içindeki tüm tenis kortlarında verilen tenis eğitimi ve faaliyetlerinin TTF tara-
fından tescil ve tasdik edilmiş antrenörleri nezaretinde yapıldığını tespit edip gözetlemek ve
denetlemek.

ş) Yurt içindeki tüm tenis ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmasına istinaden tenis kortla-
rının fiziki ve tekniksel bilgilerini toplamak.

t) Yurt içinde açılan tüm özel tenis akademilerini ile tenis eğitimi faaliyeti uygulanacak
olan her tenis kortu gözetlemek, denetlemek ve tescil etmek.

u) Belirlenen standartlara uygun antrenörü çalıştırmayan, kortlarını tescil ettirmeyen
kulüp, tesis, otel, site, kurum ve kuruluşlara yönetim kurulunun belirlediği cezaları uygulat-
mak.

ü) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
v) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
y) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
(2) Federasyon, TE ve ITF'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon, TE ve

ITF mevcut kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar TE ve ITF'nun ku-
rallarına aykırı olamaz. Federasyon, TE ve ITF’nun 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

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 ITF ve TE’nin yönetim kurul-

larında 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 önceki iki sezonda ITF’nin büyükler klasman listesinde;
1) 1-100 arasında sporcusu yer alan kulüplere ilave üçer üye,
2) 101-200 arasında sporcusu yer alan kulüplere ilave ikişer üye,
3) 201-300 arasında sporcusu yer alan kulüplere ilave birer üye.
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ı) Genel kurul tarihinden önceki iki sezonda ITF’nin 18 yaş altı klasman listesinde;
1) İlk 10’a giren sporcuların kulüplerine ilave ikişer üye,
2) 11-30 arasına giren sporcuların kulüplerine ilave birer üye.
i) Genel kurul tarihinden önceki iki sezonda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının final,

yarı final veya grup eleme müsabakalarına federasyonunun izni ile ev sahipliği yapan kulüplere
ilave birer üye.

j) Genel kurul tarihinden önceki tamamlanmış sezonda, Federasyonun veya Federas-
yonun izni ile yapılan resmi yarışmalara;

1) 50-100 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave birer üye,
2) 101-200 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave ikişer üye,
3) 201 ve üstü sporcu ile katılan kulüplere ilave üçer üye.
k) Genel kurul tarihinden önceki tamamlanmış sezonda, mahalli ve bölgesel takım şam-

piyonalarına katılan kulüpler arasından kura ile belirlenecek yirmi üye.
l) 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 18 yaş altı

Türkiye Takımlar Şampiyonasına bay ve bayanlarda katılan kulüplere birer üye,
2) Genel kurul kararının alındığı tarihte bitmiş sezona göre Federasyondan alınan izin

doğrultusunda ITF, WTA, ATP ve TE’nin uluslararası profesyonel turnuvalarından; 10.000
USD’ye kadar para ödüllü turnuva düzenleyen kulüplere her bir turnuva için ilave birer üye,
50.000 USD’ye kadar para ödüllü turnuva düzenleyen kulüplere her bir turnuva için ilave ikişer
üye, 50.000 USD’nin üstünde para ödüllü turnuva düzenleyen kulüplere her bir turnuva için
ilave üçer üye.

(3) Genel kurulda bir kulübe on bir den fazla üyelik verilemez. Sporcudan dolayı kulübe
üyelik verilebilmesi için ilgili müsabakanın yapıldığı tarihte sporcunun Türk vatandaşı olması
şartı aranır. Bu maddenin ikinci fıkrasının (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde öngörülen
kulüp temsilcilerinin sayısı kulüp temsilcilerinin %40 dan fazla olamaz.

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

(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.
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(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, onsekiz
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 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) 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 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

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir. Bir kişi sadece bir adayın
listesinde seçime girebilir.

(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) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarış-

malar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar

vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan Spor branşları ile ilgili idareci, menajer,

teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu ele-
manların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları
ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğreticilerinin 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.
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e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları
karara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

f) Başarılı kulüp, sporcu, 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, satımı ve kiralaması 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) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin ve sporcuların 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 almak ve aldırmak.
l) Kulüp, sporcu, teknik yönetici, antrenör, hakem ve müsabaka görevlileri ile spor dal-

larında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluş-
ların 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 belli bir oranda 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 personelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli gö-
rülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, 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) 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, 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.
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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 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 fıkranın (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 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

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.
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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 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) 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.

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.
(4) Genel sekreterin görevli, izinli veya raporlu olması halinde yerine Federasyon Baş-

kanı tarafından Federasyonda çalışan bir personele vekalet verilebilir.
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
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 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 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 Kanun ile diğer 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 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.
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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, 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.
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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 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.
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(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 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.
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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) İtiraz ve ceza 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, tenis eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler.
ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Yardım ve bağışlar.
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) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayrimenkulleri 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.

22 Nisan 2014 – Sayı : 28980                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



(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) 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 13/9/2012 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 altyapı 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 tenis müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya
benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanma-
sına 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.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin tenis şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-
rasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor
kulüplerinin tenis şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Fe-
derasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt
ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kuru-
lunda 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 Statüsü ile 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) 17/3/2005 tarihli ve 25758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Tenis 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 Tenis Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Triatlon 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 Triatlon Federasyonunun genel kurulu, yönetim

kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, triatlon spor dalında faaliyet
gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, gözlemci,
yönetici, temsilci ve benzer 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 Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) ETU: Avrupa Triatlon Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Triatlon Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) İl Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
ğ) İlçe Müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğünü,
h) ITU: Uluslararası Triatlon Birliğini,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
i) Spor dalı : Triatlon spor dalını,
j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine 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’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-

nuda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.
b) ITU ve ETU 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 dışındaki ve yurt içindeki, triatlon ile ilgili gelişmeleri izlemek, ilgili kişi ve ku-
ruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp,
bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Antrenörlerin, eğitmenlerin, hakemlerin ve gözlemcilerin yetiştirilmesini ve eğitil-
mesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalış-
malarını sürekli izlemek, gerektiğinde yurt dışındaki kurs ve seminerlere göndermek.

d) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen tüm faaliyetlerin sürek-
liliğini sağlamak, bu faaliyetlere hakem, temsilci, gözlemci ve diğer görevlilerin atamasını yap-
mak.

e) Yurt dışındaki triatlonla ilgili gelişmeleri izleyerek, bu gelişmelerden ülke içinde
daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını tespit ederek, bunların yurt için-
den veya yurt dışından temin edilmesini, yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası Federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, ba-
şarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izle-
mek, kurs, seminer, panel, sempozyum ve diğer spor organizasyonlarını düzenlemek.

h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,
yardımcı antrenör, masör, doktor, hakem, mekanisyen ve istatistikçi gibi teknik elamanları seç-
mek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve katılımlarını sağlamak.

ı) Spor dalı ile ilgili yarışmaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygula-
mak.

i) Sonuçlara göre başarılı sporcuları izlemek ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli
önlemleri almak.

j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, CD-DVD, slayt,

kitap ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
l) Spor dalını yaygınlaştırmak için, öğretim kurumları ve diğer özel kuruluşlar ve kamu

kurumları ile işbirliği yapmak.
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m) Spor dalı ile ilgili, belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirle-
mek ve uygulamasını sağlamak.

n) İllerdeki triatlon temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve koor-
dineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

o) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan kulüpler için, gerekli kuralları düzenlemek, ta-
limat hazırlamak, denetlemelerini yapmak.

ö) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınır
veya taşınmaz mal alım, satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek ve ilgili birimlere kayıt
ettirmek.

p) Tescil, lisans ve vize işlemlerini yapmak.
r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
s) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
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) Genel kurulun yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ITU ve ETU’nın 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
katılan kulüplerden bay/bayanlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde, katılan kulüplere
üst üste her katıldıkları ayrı ayrı aynı kategoriler için triatlon yarışlarına katılan kulüplere iki
üye, duatlon yarışlarına katılan kulüplere de bir üye hakkı verilir.

(3) Ayrıca ilave olarak:
a) Genel kurul tarihinden önce iki sezonda üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan

kulüplerin, yarışmalara katılan faal sporcu sayıları göz önünde bulundurularak on ve daha fazla
faal sporcusu olanlara ilave bir üye hakkı verilir. Masterler faal sporcu kapsamında değerlen-
dirilmez.

b) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezonda üst üste masterler kategorile-
rinde Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere bir üye hakkı verilir.

c) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılan kulüplerden bay ve bayanlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerinin tamamına katılan
kulüplere iki üye hakkı verilir.
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ç) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste triatlon ve duatlon ya-
rışlarına katılan kulüplere ilave bir üye hakkı verilir.

(4) Bir kulübün genel kurullarda oy kullanacak üye sayısı ondan fazla olamaz.
(5) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.

Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(6) 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.
(7) 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.

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

(9) 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.

(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.

(12) Kulüp delegeleri, kulübün yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana statüyü yapmak ve 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 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) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,
g) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) 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,

h) 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 veya dengi okul 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 mah-
rumiyeti 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 mah-
rumiyeti 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. Ancak olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan
az bir süre kalmış ise olağan üstü genel kurula gidilemez.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, Federasyon başka-
nında 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 onbir gün içinde, başka bir
Federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday göste-
rilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu
üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanın 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,
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c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, bu faaliyetler için gerekli har-

camaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek, gerektiğinde bu yetki-
sini başkan vekiline devretmek,

d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-
düğünde bu kurullara başkanlık etmek,

e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,
f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde

bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre, görev alacak üyelere sorumlu

oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile
birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

ğ) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yöne-
tim kuruluna teklif etmek,

h) Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek,
ı) İlgili mevzuat ile 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 ondört 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) Federasyon Başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından en az bir başkan
vekili ve iki asbaşkan 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, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Spor dalları ile ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu ele-

manların gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit et-
mek.

c) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve
oranlarını tespit etmek.

ç) Başarılı kulüp, sporcu, antrenör, menajer, spor elamanları ve teknik elemanları ödül-
lendirmek.

d) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
e) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

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

f) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
g) 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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ğ) Spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kulla-
nacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve de-
netlemek.

h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
i) Bütçeyi hazırlamak.
j) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.
k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
l) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez,

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.

n) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemek.

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

ö) Federasyonun spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan ve disiplin suçu işleyen kulüp,
kamu kurum ve kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer ki-
şilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin
kuruluna sevk etmek.

p) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

r) 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 da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esesları 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) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başka-
nın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç top-
lantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden ihbara gerek kalmadan sona erer ve yerine sırası
gelen yedek üye çağrılır.

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

(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 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

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.
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(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) 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 iki yıl içinde aralıklı olarak üç 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

kuruluşları 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 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 müdürlüklerinin 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.
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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 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 iki yılda bir faaliyet döneminin bitiminden itibaren ilk iki ay içerisinde yönetim
kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi  1 Ocak’ta başlar
ve 31 Aralık’ta biter.

(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 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.

(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 internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

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

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. Sözkonusu 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 teklif-
lerin 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
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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, başkan adaylarının mu-
vafakatları veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar
divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandık-
lardan 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

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 gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler,
personel giderleri, kurulların masrafları yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösteri-
lir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Başkan bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararı ile 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.
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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 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, Federas-

yona 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) 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.
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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, 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 triatlon şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Federasonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin triatlon şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde
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) 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 39 – (1) 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye

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

yürütür.
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Voleybol 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 Voleybol Federasyonunun genel kurul ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kurulları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm spor faaliyetlerini 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 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) CEV: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Voleybol Konfederasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Voleybol Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını,
e) FIVB: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliğini,
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) Spor Dalı: Voleybol sporunu,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

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

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak 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’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) Voleybolun ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü dü-

zenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak,
b) CEV ve FIVB tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her mev-

zuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi voleybolla ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil
etmek,

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

ç) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak,
d) Federasyonu teşkilatlandırmak,
e) 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,

f) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yö-

netimlerle işbirliği yapmak, aralarında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
ğ) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri

almak ve ödüllendirmek,
h) Kulüplerin spor dalı tescilleri ile sporcu, antrenör, hakemlerin tescil ve vize işlem-

lerini yapmak,
ı) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların

devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,
i) Voleybolun alt yapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlayarak, uygulanmasını sağ-

lamak,
j) Voleybol ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak yayınlamak

ve uygulamak,
k) Genel Müdürlük ile CEV ve FIVB'nin belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak iş

birliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitil-
mesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını
izlemek,

l) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını
sağlamak,

m) CEV ve FIVB'nin izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor or-
ganizasyonları düzenlemek,

n) Voleybol malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bun-
ların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,
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o) Talep eden kişi veya kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, seminer ve kurslara
ilişkin gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek,

ö) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurmak,

p) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
r) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak,
ş) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,
t) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
(2) Federasyon FIVB’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. FIVB ve CEV’in mevcut

kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar, FIVB'nin kurallarına aykırı
olamaz. Federasyon, FIVB'nin anti-doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu tem-
silcileri ile ilgili kural ve talimatlarını aynen uygular.

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

150’den az 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemiş olmak kaydıyla asaleten

Federasyon başkanlığı yapanlar.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
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 CEV ve FIVB’nin yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) 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.
f) 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.

g) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ğ) Kulüp temsilcileri; Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Fe-

derasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınmak suretiyle, kulüplerin Genel
kurul üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olmayacak şekilde belirlenir. İki sezon
üst üste şartını yerine getiremeyen ve her ne surette olursa olsun takım niteliğini kaybeden ku-
lüplerin yerine, aynı kategoride sıralama dikkate alınarak alttaki kulüplerden temsilci istenir.

h) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50'si en üst lige, en fazla yüzde
30'u Federasyonun diğer liglerine, en az yüzde 20'si mahalli veya bölgesel liglere katılan ku-
lüplerin temsilcilerinden oluşacak şekilde, aşağıdaki esaslar dahilinde, kulüp üyeleri arasından
kulüp yönetim kurulunca belirlenir.

1) Genel kurulun yapıldığı tarihte en üst liglerde yer alan her takım için ikişer üye,
2) Genel kurulun yapıldığı tarihte 2 nci liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk altı

sırayı alan her takım için birer üye,
3) Genel kurulun yapıldığı tarihte 3 üncü liglerde, biten son sezonda gruplarında ilk iki

sırayı alan kulüplerin her takımı için birer üye,
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4) Genel kurulun yapıldığı tarihte plaj voleybolu 1 inci liglerine katılan her takım için
birer üye,

5) Bölgesel deplasmanlı liglerdeki her takım için biten sezonun sonunda, gruplarında
elde ettikleri sıraya göre ve kulüp temsilcilerinin yüzde 20'sinden az olmayacak şekilde belir-
lenecek üyeler.

(3) 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.
(4) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla aşağıdaki sıralama dikkate alınarak kura ile belirlenecek en fazla beş sporcu;
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.

(5) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına
ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(6) 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.

(7) 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.

(8) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Bu
kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyon baş-
kanlığına yazılı olarak bildirirler. Bildirimin yapılmaması hâlinde Federasyon bu kişilerin kimi
temsilen oy kullanacaklarını resen belirler.

(9) 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 yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile CEV ve FIVB’ye karşı mali ta-
ahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Voleybolun 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.
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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 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. Birden fazla aday için yazılı teklifte bulunan üyenin tek-
lifi, her bir aday için yok hükmündedir. Başkan adayları için yapılan adaylık teklifinden başvuru
yapıldıktan sonra vazgeçilmesi halinde, vazgeçme başvurusu işleme alınmaz. Yönetim kurulu,
genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken aday-
lık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylık-
larına 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 ücretinin federasyon hesabına yatırılmış olduğuna dair makbuz.
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. Ancak, olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan
az süre kalmış ise olağanüstü genel kurula gidilemez.

(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 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) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.
e) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) Disiplin suçu işleyen kulüp, voleybol faaliyetlerine katılan kuruluş, sporcu, hakem,

antrenör, idareci, masör ve benzeri spor elemanlarıyla ilgili olay ve fiilleri incelemek, ilgilileri
disiplin kuruluna sevk etmek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ile ondört asıl üye olmak üzere

toplam onbeş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca ondört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim 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) Başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili ile iki asbaşkan
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) Voleybol kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri

düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek ve uygulamak.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar

vermek.
c) Voleybol ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman,

hakem ve benzeri 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.

ç) Liglere katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme,
lisans, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Antrenör ve hakem lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
e) Kulüplerin voleybol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ku-

lüplerin voleybol dalı tescillerini yapmak, liglere katılan 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 almak ve satımı yapmak, tesisler 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 voleybol ile ilgili

her türlü faaliyetleri yürütmek.
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i) Voleybol ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma
ve spor malzemesinde 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 yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri

ile voleybol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı ol-
dukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Voleybol faaliyetleri için gerekli her türlü araç-gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları

karşılamak, ihtiyaç duyduğu tesisleri işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.
ö) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
p) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

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

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde 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, tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

s) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda voleybolun gelişmesi ve gelir getirici faa-

liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

t) İlgili mevzuat, federasyon talimatları ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri ye-
rine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kuruluna 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 da 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 ayda bir defa 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 katılmayanın 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.
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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 üye sayısının ölüm, istifa veya
bu maddenin beşinci fıkrası gereği eksilmesi halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak
üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından 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 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 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, 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
sayısının ölüm, istifa halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek
üye başkan tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp,
Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör,
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.
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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.

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 şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için
aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
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 bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Teknik ve idari birimler
MADDE 19 – (1) Federasyonun teknik ve idari birimleri; teknik yönetici ile diğer idari

ve teknik personelden oluşur. Teknik yönetici ile diğer idari ve teknik personelin amiri olarak
genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusudur.

(2) Federasyonun teknik ve idari birimleri genel sekretere bağlı olarak aşağıdaki yöne-
tim kademelerinden oluşur:

a) Teknik işler müdürlüğü: Federasyonun politikaları, stratejileri ve hedefleri ile Ana
Statü doğrultusunda, deplasmanlı Türkiye ligleri, plaj voleybolu lig ve turnuvaları ile alt yapı
voleybol karşılaşmalarına yönelik lig işlemleri ile tescil ve lisans işlemlerinin gerçekleştiril-
mesi, Federasyon tarafından düzenlenen etkinlikler ile milli takım faaliyetlerine ilişkin orga-
nizasyon çalışmalarının ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, voleybol sporundaki yurtdışı
gelişmelerin izlenmesi ve bu sporun yaygınlaşması için tesisleşmeye yönelik projelerin geliş-
tirilmesi ve Federasyon internet sayfasının tasarlanması, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi ve
benzeri çalışmaları planlar, yönlendirir, koordine eder ve denetler.

b) Basın, yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü: Federasyon üst yönetimi tarafından be-
lirlenen ilke ve talimatlar doğrultusunda ve Ana Statüye uygun olarak, Federasyon çalışmala-
rıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirme ve saygın bir imaj yaratmak için sözlü ve
yazılı basınla ilişkilerin düzenlenmesi; üst yönetimce uygun görülen broşür, dergi, bülten ve
diğer periyodik dokümanlara ilişkin yayın işlerinin gerçekleştirilmesi ile fotoğrafların çekimi
ve arşivlenmesi faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapar.

c) Mali ve idari işler müdürlüğü: Federasyonun politikaları, stratejileri ve hedefleri ile
Ana Statü doğrultusunda, Federasyon bütçesinin hazırlanması için gerekli çalışmaların plan-
lanması, Federasyon adına yapılan harcamaların ve Federasyon adına tahsil edilen gelirlerin
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ilgili mevzuat, talimat ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesi, ka-
yıtlarının tutulması ve idari hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla faaliyetleri planlar, koordine
ve kontrol eder.

ç) Kurullar müdürlüğü: Federasyon üst yönetimi tarafından belirlenen ilke ve talimatlar
doğrultusunda, Federasyon bünyesindeki kurulların etkin ve verimli çalışmasına yönelik or-
ganizasyon ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar, alınan kararların uygulanmasını takip
eder ve Federasyon çalışmaları ile kurullar arasındaki koordinasyonu sağlar.

d) Milli takımlar direktörlüğü; Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesine
bağlı olarak aşağıda belirtilen milli takım koordinatörleri ve teknik heyetlerinden oluşur:

1) Bayan milli takımları koordinatörlüğü veya bayan milli takımları teknik heyetleri.
2) Erkek milli takımları koordinatörlüğü veya erkek milli takımları teknik heyetleri.
3) Plaj voleybolu koordinatörlüğü veya plaj voleybolu milli takımları teknik heyetleri.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 20 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcisi, başkanın 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 il temsilcisi, ilindeki tüm voleybol faaliyetlerinin koordinasyonundan,
Federasyona karşı sorumludur.

a) İl voleybol faaliyetlerini geliştirmek, salon/plaj voleybolunun sevilip yaygınlaşması
için planlı çalışmalar yapmak, illerindeki voleybol faaliyetlerini yürütmek, geliştirmek ve kont-
rol etmek, sporcular ve çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor faaliyetlerine ilişkin
programları ve mahalli voleybol faaliyetlerini hazırlamak, il ve ilçe müdürlüğünün de onayını
aldıktan sonra uygulamak, kontrol etmek ve sonuçlarının tescilini, voleybol faaliyetlerinin tüm
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

b) İl tertip komitesinin toplantılarına ve il hakem kuruluna başkanlık etmek.
c) Voleybol hakemliği talimatı ile verilen görevleri yerine getirmek.
ç) İlinde lisanslı voleybolcu, antrenör ve hakem sayısının artmasına yönelik çalışmalar

yapmak.
(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-

yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcisi, Federasyon başkanının teklifi ve Ge-
nel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 21 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek 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 üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
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3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kana-
lıyla 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, yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları ola-

ğanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçe-
mez.

(3) Mali genel kurulda geçen dönemin bütçesi ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı gö-
rüşülerek ibra edilir; izleyen dönemin bütçe tasarısı görüşülerek onaylanır; varsa diğer mali
konular, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin ko-
nular görüşülüp karara bağlanır.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurul, bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmadığı takdirde, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle
altmış gün içerisinde yapılır; ayrıca Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında
mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 22 – (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 internet
sitesinde 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, genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum
ve kuruluşlar, Federasyon tarafından gönderilen talep yazısının tebliğinden itibaren 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.
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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.

(6) Federasyon yönetim kurulunca karara bağlanan kesin delege listesi, Federasyonun
ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin be-
şinci fıkrası uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itirazlar sonucunda verilecek kararlar doğrul-
tusunda değişiklik yapılabilir.

Genel kurulun açılması
MADDE 23 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadırlar.
(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 topla-
nılır. 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 baş-
kanlık divanı oluşturulur.

Divan kurulunun görevleri
MADDE 24 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak sandık görevlileri
seçilir. Divan üyelerinin 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 toplantının yü-
rütülmesini 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 bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel
kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye,
toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 25 – (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 bütçe tasarısı onaylanır. Mali genel kurulda, Ana
Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara
bağlanabilir.
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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.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 26 – (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. Üye, sırasını başka-
sına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. Federasyon
kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan en az on delegenin yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri, genel kurulda, delegelerin Federas-
yon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını 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.

Kurullara aday olma
MADDE 27 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği

için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.
(2) Federasyon başkanlığına, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilenler ile ha-

kem kurullarına atanan veya seçilen üyelerin varsa voleybol branşında faaliyet gösteren ku-
lüplerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında voleybol branşı ile ilgili diğer görevleri
sona erdirilir, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

Seçim işleri
MADDE 28 – (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 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 sandık başında görevlendirilmek üzere aday ol-
mayan birer gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy pusulalarını
mühürler ve başvuru 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 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 veya listede çizme, eksiltme veya ekleme yapılması 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 en az üç saat oy kul-
lanma süresi belirlenmek suretiyle ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların
sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da
eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çokluğuna 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 kırksekiz
saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 29 – (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 tarihleri arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak
ödenek, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde harcama ve tahsilat yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla başkan vekiline dev-
redebilir.

(4) Ödeme belgelerinde başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekre-
terin imzasının bulunması zorunludur.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 30 – (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) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı, başvuru ücreti ve aidatlar.
ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Liglerin isim hakkı gelirleri ile lig maçlarının, milli ve temsili müsabakaların radyo

ve televizyon yayın haklarından elde edilecek gelirler.
e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ.
f) Sponsorluk gelirleri.
g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) İtiraz ve ceza gelirleri.
h) Yardım ve bağışlar.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Başkan adaylığı başvuru ücreti gelirleri.
j) Diğer gelirler.
(2) Federasyonun gelirleri Ana Statüde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harcanır.
(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda 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) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 31 – (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 hazırlanan 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 32 – (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 iş birliği içinde çalışması zorunludur.

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

Denetim
MADDE 33 – (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 34 – (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 35 – (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 36 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm voleybol maçlarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya ben-
zeri 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, sınaî ve ticari haklar
MADDE 37 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınaî hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 38 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin voleybol şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin voleybol şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçeve-
sinde kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet 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 ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 39 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin voleybol 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 voleybol sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40 – (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 41 – (1) 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Voleybol Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlu-
lukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Yelken Federasyonu 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 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) Federasyon: Türkiye Yelken Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Yelken Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ğ) ISAF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Yelken Federasyonunu,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) Spor Dalı: Federasyon bünyesinde bulunan yelken, yat ile yapılan rüzgar ve uçurtma

sörfü (kitesurf) teknelerinin deniz, göl, baraj ve göletlerdeki her türlü faaliyetlerini,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
j) İktisadi İşletme: Türkiye Yelken Federasyonu İktisadi İşletmesini,
k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel Müdür-

lüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

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

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilatı
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) ISAF ve diğer üyesi olduğumuz 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 ve yenilikleri izleyerek,
bu bilgilerden faydalanmak, spor dalıyla ilgilenen 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 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, 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) 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 arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları
çözümlemek.

ğ) Genel Müdürlük ve ISAF’ın izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, bilgi şöleni ve
spor organizasyonları düzenlemek.

h) Kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, seminer ve kurslar için gerekli
koşulları yerine getirdikleri taktirde 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 branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi 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 çalışmalarını yapmak, eğitici film, slâyt ve broşür

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

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

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği

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, 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, federasyon

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) Genel kurulun yapıldığı tarihte, Federasyonun bağlı olduğu Dünya veya Avrupa fe-

derasyonlarının 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 sporculardan 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.

(3) Genel kurulun yapıldığı tarihten önce federasyon programındaki en az iki yarışa,
aynı tek sınıfta katılan kulüplerden birer üye, aynı iki sınıfta katılan kulüplerden ikişer üye ve
en az aynı üç sınıfta katılan kulüplerden üçer üye temsilci olarak seçilir.

(4) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir ve kulüp tem-
silcilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önceki tamamlanmış iki sezon esas alınır.

(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 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 sırasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla
millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
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(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 ve 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 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 raporunun ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapması 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 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 ücretini belirler. Adaylık 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,
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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 %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
şartlara 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 hizmet ve faaliyetlerini 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 kurulda görev yapacak kişileri yönetim kuruluna teklif

etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek. Kurulların düzenli çalışmasını sağ-
lamak.

d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek, bu amaçlar ve faaliyetlerle örtüşen
her türlü harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekillerinden birine devret-
mek.

e) Başkan vekillerini ve as başkanları belirlemek.
f) Yönetim kurulunca belirlenen ölçütlere uygun olarak Federasyonda çalışacak perso-

nelin 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 iki asıl üye olmak üzere

on üç üyeden oluşur. Genel kurulda başkan ile on iki asıl, on iki 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 en az 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.
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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 yelken, yat ile yapılan rüzgar ve uçurtma sörfü (kitesurf) ve Federasyonun
görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları baş-
vurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhüt-
lerini 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 ihtiyaçları 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, kulüpler 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 dâhilinde, 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 belirlenmesini, sözleşme ücretlerini, sosyal haklarını, gerekli görülen per-
sonel ve kurul üyelerinin fazla mesailerini, tazminatlarını, ikramiyelerini, teşvik primlerini,
yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanları 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.
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(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Yönetim kurulu sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetki-
lerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli görülen zamanlarda toplanır. Alınan kararlarda
üyelerin tümünün imzasının bulunması halinde alınan kararları uygulayabilir. Yaptığı işlemler
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 üç 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 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.
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(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 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 üye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve raportör
seçerler.

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

(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.

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 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.
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 baş-
kanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun dörtte üçünün 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 üye toplam 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 Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte ya-
pılır.

(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 onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Spor Genel Müdürlüğüne
verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun olumsuz olması halinde genel kurulun yapıldığı
tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteye-
bilir.
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(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulun 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, 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 adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk top-
lantıda 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.
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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 on delegenin yazılı isteği üzerine
yapılacak 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.
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(2) Oylamada, başkan adayı ve listesi blok olarak oylanır. Kurullara 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 üyeler
arasından 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 sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak ka-
binde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” müh-
rünü 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 konul-
maz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegeler oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemci-
lerin 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) Tutanakların, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat
içerisinde Federasyona teslim edilmesi zorunludur. Tutanakların bir kopyası da kırk sekiz saat
içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Seçim sonuçları tutanakların tesliminden iti-
baren 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.

Sayfa : 144                             RESMÎ GAZETE                                 22 Nisan 2014 – Sayı : 28980



(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.

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 projelerin 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, hizmet ve amaca uygun faaliyetler çerçevesinde yıllık

bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine ge-
tirmek 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) Federasyonun her türlü hizmet ve faaliyetleriyle ilgili harcamalarının denetimi Fe-

derasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardım-
ların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından
yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata 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 hak-
kında suç duyurusunda bulunulur.

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

yona 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 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
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Spon-
sorluk 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
karşılanmaz.

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

içindeki spor dalına ait tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya
benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanma-
sına 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.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin yelken, yat ile yapılan rüzgar ve uçurtma sörfü, (kitesurf) şubeleri,
Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dal-
larında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor kulüplerinin yelken, yat ile yapılan rüzgar
ve uçurtma sörfü, (kitesurf) şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt
ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kuru-
lunda 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) 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Yelken 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 Yelken Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK

ÜZERE YAPILAN DENETİMLER (BDS 810)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 37

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özet Finansal Tablolara

İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 810 metninde belirlen-

miştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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2014 Nisan Günsüzleri             HARUN 

1200-14 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Nisan 2014 

SALI 
Sayı : 28980 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed-Zekiye oğlu 1978 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Alaaddin ABİT ile Ekineş ve Ayşe oğlu, 1959 D.lu Hacı CESİM 
haklarında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 
25/03/2014 tarih ve 2014/138 esas, 2014/224 karar sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 2968 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemil-Gülşan oğlu 1964 D.lu Suriye-Halep 

nüfusuna Kayıtlı olan Muhammed HACI hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı 
açılan kamu davasında mahkememizin 20/03/2014 tarih ve 2014/118 esas, 2014/203 karar sayılı 
ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 2969 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkerim-Leyde oğlu 1985 D.lu Suriye-

Halep nüfusuna Kayıtlı olan Ömer RAHMUN hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/03/2014 tarih ve 2014/161 esas, 2014/225 karar 
sayılı ilamı ile karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 2970 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 933,00 TL ile en çok 1.104.627,00 TL arasında değişen; 

28.04.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 94,00 TL, en çok 

100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kuru kayısı, cam bilye, güneş gözlüğü, 

saat, kullanılmış elektronik eşya, selenyum, çıkma oto parçası, oyun makinesi, kabin amortisörü, 

pamuk ipliği ve muhtelif eşyalar vb. 39 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. 

No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 29.04.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) 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 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3379/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.283,11 TL ile en çok 52.681,54 TL arasında değişen; 

29/04/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 230 TL en çok 

5.270 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, jeep 

vb 24 adet araç; 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 30/04/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.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 İpekyololu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 3376/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

07.04.2014 tarih ve 28965 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kara Alanlarında Açılacak 

Kuyularda Log Hizmet Alımı” ihalemizin son teklif verme tarih ve saati 06.05.2014 Saat: 14.00’e 

uzatılmıştır. 3411/1-1 
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SAC PLAKALARIN ALIMI VE SEVKİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan sac plakaların teknik 

şartnameye uygun olarak temini ve işletmemize sevki işi 

İhale Kayıt Numarası : 2014/44698 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü ihtiyacı olan sac plakaların teknik 

şartnameye uygun olarak temini ve işletmemize 

sevki işi - Mal alımı - 130.000 kg 

b) Malzemenin teslim edileceği yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : 50 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 07.05.2014, saat 15:00 

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 07.05.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 3309/1-1 
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GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri 

Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

satın alınacaktır. 

2. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20.05.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.05.2014 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3353/1-1 

————— 

TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı tarafından aşağıda cins ve miktarı belirtilen Tahta Paletler ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

MALZEME CİNSİ MİKTARI 

  80*120 Tahta Palet 25.000 Adet 

100*120 Tahta Palet 90.000 Adet 

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 20.05.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21.05.2014 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 3351/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 13 KALEM 5 TONLUK OCAK ARABASI YAYLARI VE 

MAKASLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/43114 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 47 94-84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu işin nev’i :             Malzemenin Cinsi  Miktarı (Ad.) 

a) Niteliği, türü ve miktarı  5 Tonluk Ocak Arabası Yayları ve 

  Makasları 13 Kalem 

   Toplam: 9.610 Adet 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21.05.2014 Çarşamba-Saat 15:00 

c) Dosya no : 1417020 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) 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, 

c) 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, 

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - ---------------- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Helisel ve disk biçimli yay teknik şartnamesindeki malzemelerin tamamına teklif 

verilecek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif tamamının toplamında en düşük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. Diğer şartnamelerdeki malzemeler için ekonomik açıdan en avantajlı teklif en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21.05.2014 Çarşamba-Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Helisel ve disk biçimli yay şartnamesinde belirtilen malzemelere kısmi teklif 

verilemeyecektir. Diğer şartnamelerdeki malzemelere kısmi teklif verilebilecektir.  
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10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 3252/1-1 

—— • —— 

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç ve iş makinesi parçaları, karkas vasfında dış lastik, 

elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, paslanmaz, diesel motor ile tekne motoru, 

tezgah, pvc ve plastik malzeme, konveyör ve rulo lastiği, gemi (duba, yolcu gemisi), demir çelik 

miğfer, jeneratör, asfalt ve fuel-oil tank, bronz, kurşun, pirinç, karışık tel ve inşaat demiri, gözlük 

ve çerçeve, teressubat nitelikli malzeme, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette 

muhtelif topraklı malzeme vb. hurdaları. 

 

 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ       İHALE YERİ  

 06 MAYIS 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 13 MAYIS 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 20 MAYIS 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 27 MAYIS 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

  

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00’E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 3294/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

TŞFAŞ. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/44879 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 Merkez- 

Kırşehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37/0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2014/2015 kampanya döneminde kullanılmak 

üzere 8-12 cm boyutunda, keskin kenarları kırılmış, 

HCI de çözünmeyen miktar en çok %2,5 Silis (Si02) 

en çok %1, Fe203+Al203 en çok %1, MgO en çok 

%1,90, Sülfatlar en çok %1, CaCO3 en az % 95 

evsafta (istihraç ve nakliye bedeli dahil) ± %20 

Toleranslı 20.000 ton Kireç Taşı mal alımı işidir.  

b) Teslim yeri : Kırşehir Şeker Fabrikası Sahasında silo yapılmak 

suretiyle teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : İdarece verilecek termin programı dahilinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/05/2014 Pazartesi Günü - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası 

Belgesi; 

a) 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, 

b) 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, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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, 

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. 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 4.1.7. bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 

iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.3.2. Diğer Belgeler: 

a - İşletme Ruhsatı 

b - İşletme izin belgesi 

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu 

belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya 

kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ‘ye bağlı Şeker Enstitüsü ya da 

Şeker Fabrikası Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

5 - Bu ihalede benzer İş olarak her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mıcır ve 

Balast üretimi” benzer iş olarak kabul edilecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 118.-TL. (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 
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9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 
13 - Diğer Hususlar 
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
13.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3357/1-1 
—— • —— 

ŞEKİL VERME BANTI ALINACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 50 metre Şekil Verme Bantı alımı 

teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 30.04.2014 Çarşamba günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 3346/1-1 

————— 
ZİNCİR ALINACAKTIR 

1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 100 metre Zincir alımı, teklif alma 
yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 30.04.2014 Çarşamba günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 3345/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’den:  

YATIRIMCILARA DUYURU 
Genel Müdürlüğümüzce, Maliye Hazinesine ait Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, Poyraz 

Mahallesi, 145 ada 96 parsel (460.530,59 m2) ve 145 ada 97 parseldeki (488.713,07 m2) 
taşınmazların “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen; 16.04.2014 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanan ilan ile ihaleye çıkılmış ve son teklif verme tarihi 15.05.2014 olarak 
belirlenmiştir. 

Söz konusu taşınmazlara ilişkin İlan Metninin 5. Maddesi ve İhale Şartnamesinin ilgili 
hükümlerine istinaden bahse konu taşınmazların ihalesi iptal edilmiştir. 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Çukurambar Mah. 1424. Cad. No: 6 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE 
Tel: 312/286 62 46/Faks: 312/286 62 48 

www.aduas.gov.tr 
 3364/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin ihtiyacına binaen lastik tekerlekli yükleyici kiralanması, Eynez YA stok 

sahalarından kamyonlara kömür yüklenme ve Isı Merkezi Çalıştırılması hizmet alım işleri açık 

ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati Süre 

1- 

17.775 saat üzerinden Üç adet 

Lastik tekerlekli yükleyici 

kiralama ve çalıştırma işi 

2014/43714 2014–737 06.05.2014 14:00 395 gün 

2- 

Eynez Yer altı Kontrol Şube 

Müdürlüğüne bağlı stok 

sahalarından İdare ve Piyasa 

kamyonlarına 1.500.000 ton 

kömür yüklenmesi hizmet 

alımı işi 

2014/43400 2014–735 09.05.2014 14:00 360 gün 

3- 

ELİ Müessese Müdürlüğüne 

bağlı ısı merkezlerin (yazın 

50 kişi kışın 99 kişi) 

çalıştırılması hizmet alımı işi 

2014/43435 2014–734 12.05.2014 14:00 365 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. 

No. 3 D. 4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, her iki ihale içinde ihale tarihinden itibaren 60 

gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 3247/1-1 
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1 ADET ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Atomik Kuvvet Mikroskobu 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 : 2014/45323  

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 Atomik Kuvvet Mikroskobu 

b) Teslim yeri : Biyoloji 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 : 13/05/2014 - 11:00 Salı 

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 13/05/2014 Salı 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. 

 3363/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

İnternet Televizyonu ve Multimedya Prodüksiyon Birimi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli 

İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2014/45855 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 212 60 40-2193- 2150478 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

ç) Ön yeterlilik dokümanının  

    görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2 - Ön yeterlilik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, İnternet Televizyonu ve Multimedya 

Prodüksiyon Birimi 

b) Malın teslim edilme/ 

    işin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi ANKUZEM  

c) İşin süresi : 30 (Otuz) takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/05/2014 saat:14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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 başvuru mektubu, 

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. 

maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  
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e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) 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, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. Adayın ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl 

içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si 

oranında denetlediği veyahut yönettiği İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili 4.4 

maddesinde belirtilen işlerde deneyimini gösteren belgeler verilecektir. 

4.3.2. İş deneyim belgesinin tutarı en az 400.000,00 TL olacaktır. 

4.3.3. Teklif edilen ana kalemler için adayın Türkiye’de satış yapmaya yetkili olduğunu 

gösteren belgeler verilecektir. 

4.3.4. İstekliler satın alınacak ürünlerin kurulumu ve teknik desteğinin hızlı verilebilmesi 

için Ankara’da faaliyet gösterdiklerini belgelendirmelidir. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir. 

4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 

doküman , katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile 

birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.5.3. İstekliler ihale konusu işin gerçekleştirilebilmesi için teklif ettikleri donanım ve 

çevre birimlerinin adet, marka ve modelleri ile yazılımların adet versiyon ve kullanıcı sayılarını 

belirten bir listeyi vereceklerdir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

4.4.1 İsteklilerin “Anahtar teslimi stüdyo ve reji kurulumu” bir işi yaptıklarını gösterir iş 

deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir. 

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, 06.05.2014 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.  3366/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 24 KALEM MUHTELİF BORU VE MÜŞTEMİLATI  

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/43608 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94-84  

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı Muhtelif boru ve müştemilatı 24 Kalem 

 

b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri ilgili Müessese ambar 

sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 30-60 takvim gününde teslim 

edeceklerdir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 13.05.2014 Salı - saat 15:00 

c) Dosya no : 1418021 

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) 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, 

c) 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, 

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

4.2.2. Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgesi vereceklerdir. TSE uygunluk 

belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 13.05.2014 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

İlan olunur. 3322/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ VE  

YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Bilgi İşlem, İstatistik ve 

Enformasyon Dairesi ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi ihtiyaç sahibi 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve yazılımların ise teknik şartnamesine, 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/04/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3348/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 

İHTİYACI 4 KALEM MANYETİK VERİ KASASI İHTİYAÇ SAHİBİ KURULUŞÇA 

HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAMESİNE UYGUN OLARAK 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 4 Kalem 

Manyetik Veri Kasası ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, (29.04.2014) günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların ise iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

Talep Takip Numarası: BE5UVPDD 3362/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İSTANBUL DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 

İHTİYACI 2 KALEM MATBAA MAKİNESİ (1 ADET “KÂĞIT KIRMA (KATLAMA) 

MAKİNESİ VE 1 ADET “ÜÇ AĞIZ KESİM MAKİNESİ”) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 2 

kalem matbaa makinesi (1 adet “kâğıt kırma (katlama) makinesi ve 1 adet “üç ağız kesim 

makinesi”) teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30.04.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

Talep Takip No: BELM966P 3358/1-1 
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ARŞİV DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan Arşiv 

Depolama Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Arşiv Depolama Ünitesinin 

donanım kısmının HP Storeall, Hitachi HCP, EMC Atmos veya NetApp Storegrid; Yazılım 

kısmının ise Symantec Enterprise Vault, HP Autonomy veya EMC SourceOne markalarından 

birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnameler, marka/modeller, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/04/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine ve 

marak/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3361/1-1 
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130 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ihtiyacı 130 adet 

dizüstü bilgisayarların teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen Samsung Ativ Pro T700, Toshiba 

Portege Z10t-A-10H ve Lenovo Helix marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, istenilen marka/modeller, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/04/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen 130 adet dizüstü bilgisayarların 

teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen Samsung Ativ Pro T700, Toshiba Portege Z10t-A-10H 

ve Lenovo Helix marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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BENTLEY YAZILIMLARI SATIN ALINACAKTIR. 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ihtiyacı Bentley 

yazılımları kuruluşça istenen markasına ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte marka ve teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/04/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça istenen markasına ve teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 

kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Dahili Tıp Bil. Çocuk Sağ. Hast. Profesör 1   1 * 

 Çocuk Sağ. Hast. Profesör 1   1 ** 

 Kardiyoloji Doçent 3   1 

(*) Alerji uzmanı olmak  

(**) Nefroloji uzmanı olmak  

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Jeoloji Müh. Uygulamalı Jeoloji Profesör 1 1 

Mekatronik Müh. Mekatronik Profesör 1 1 

Elektron. Hab. Müh. Telekomünikasyon Doçent 3 1 

Harita Müh. Uzaktan Algılama Doçent 3 1 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Matematik Topoloji Doçent 3 1 

Türk Dili ve Ed. Eski Türk Dili Doçent 3 1 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Eğitim Bil. Eğit. Yön. Tef. Pl. Ek. Doçent 3 1 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ    

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

İşletme Üret. Yön. Paz. Profesör 1 1 

İktisat İktisat Politikası Doçent 3 1 

Çal. Ek. End. İlişk. Yön. Çal. Psik. Doçent 3 1 
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HUKUK FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Özel Hukuk Medeni Usul İcra İf. Huk. Profesör 1 1 
 

KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Sosyal Hizmet  Profesör 1 2 

 
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 
Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 
Uçak Elekt. Elektron. Bakım  Profesör 1 1 

 3377/1-1 
—— • —— 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

(DOÇENT) 
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. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Atom ve Molekül 
Fiziği 

Doçent 1 1 
Geçiş Metali Alaşımları 
Üzerine Çalışma Yapmış 
Olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Nükleer Fizik Doçent 1 1 
11 Lityum Egzotik Çekirdek 
Reaksiyonu Üzerine Çalışma 
Yapmış Olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Organik Kimya Doçent 1 1 
Brominasyon ve Stille 
Reaksiyonu Üzerine Çalışma 
Yapmış Olmak. 

 
Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km 

Merkez/Ağrı  Tel: 0472 215 98 63-64 3378/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 
DUYURU 

İzmir Barosu Başkanlığı'ndan alınan 17.01.2014 gün ve 080/983, sayılı yazıda; Hasan ve 
Münevver Oğlu, 1962 doğumlu, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi; Tersane Mah..; Cilt No: 024/1, Aile 
Kütük No: 36; Sıra No: 27'de kayıtlı Av. Günay BENLİ'nin, Baro Yönetim Kurulu'nun 
10.01.2012 gün ve 70/12 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir 
daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar 
verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 
avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 
27.maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 3387/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 
2013 yılı gayri safı geliri 1.558.489,71.-TL. olan birinci sınıf Üsküdar Dördüncü Noterliği 

16.06.2014 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe 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 başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

MART 2014 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ  

FESİH EDİLEN FİRMALAR 

FİRMA ÜNVANI 
BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

ELEKTRO-START ELEKTRONİK 

VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 13243 35-HYB-1172 03.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

KIVANÇ TİCARET - İHSAN 

SAMRA 

TS 10079 35-HYB-16 10.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

ULAŞ KUYUMCULUK VE PETROL 

ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.LTD.ŞTİ 

TS 12663 35-HYB-5248 03.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

EGESAN OTOMOTİV YEDEK 

PARÇA SERVİS TURİZM TEKSTİL 

KONF. İNŞ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12047 35-HYB-1175 11.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

TURAS ASANSÖR VE MAKİNA 

ENDÜSTRİSİ LTD. ŞTİ. 

TS 12255 35-HYB-2176 06.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

MUSTAFA DÖKER - DÖKERLİFT 

ASANSÖR 

TS 12255 35-HYB-5001 06.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

YUMER İŞ MAKİNELERİ 

YEDEKLERİ SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ. 

TS 12510- 

TS 12578 

35-HYB-2274 06.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

VAİLLANT ISI SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR ŞUBESİ 

TS 10079, 

TS 12355, 

TS 12850 

35-HYB-1240 11.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

SEÇKİN GIDA SANAYİ VE TİC.A.Ş. TS 8985 35-HYB-1333 13.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

İLHAN ŞİMŞEK TS 11921 35-HYB-950 10.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

AHMET CANOĞLU TS 179 35-HYB-179 10.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

KAYKALLAR İVECO FİAT TOFAŞ 

OTO TAMİR KARASÖR OTO 

EMLAKÇILIĞI SERVİS MONTAJ 

MÜH.PETROL ÜR. OTO PAZ.GIDA 

TUR. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 

TS 12047 35-HYB-1146 10.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

BİRCANLAR TAŞIMACILIK 

PETROL ÜRÜNLERİ VE PAMUK 

ÇIRÇIR BESİCİLİK VE TARIM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. 

ŞTİ 

TS 11939 35-HYB-1738 11.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

AÇİN OTOMOTİV SANAYİ VE 

PETROL ÜRÜNLERİ 

DAĞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 11939 35-HYB-2004 11.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

DALYAN AKARYAKIT 

TİC.TUR.İNŞ.VE SAN.LTD.ŞTİ. 

TS 11939 35-HYB-2388 18.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

HATİCE ÇINAR TS 11939 35-HYB-2160 19.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

NEBİOĞLU İŞ MAKİNALARI 

MADENCİLİK SANAYİ VE TİC. 

LTD. ŞTİ 

TS 12510 35-HYB-807 19.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 
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FİRMA ÜNVANI 
BELGE 

KONUSU 
BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

ÇİMTAŞ MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET-ÇİĞDEM ŞENYURT 

TS 12859 35-HYB-2489 17.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

NAZİLLİ YILDIRIMLAR PETROL 

ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT 

VE MALZEMELERİ NAKLİYE 

PAZARLAMA SANAYİ VE 

TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 11939 35-HYB-2270 17.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

EGESAN ELKN.SAN. VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

TS 12498- 

TS 12853 

35-HYB-2594 17.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

TÜRK PETROL BAYİİ - ÜMİT 

MERSİN 

TS 11939 35-HYB-832 24.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

BAŞAR PETROL-MAHMUT BAŞAR TS 11939 35-HYB-695 24.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

DEMİRTAŞ MEDİKAL ORTOPEDİ 

MOB. İNŞAAT TEM.GIDA TUR. 

SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ 

TS 12487,  

TS 12559,  

TS 13005 

35-HYB-454 25.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

BURUL GRUP ELEKTRONİK REKL 

SAN VE TİC  

TS 10956 35-HYB-977 31.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

ARTSER MAKINA BAKIM 

ONARIM SANAYI TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 

TS 12578- 

TS 12870- 

TS 12510 

35-HYB-4966 26.03.2014 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

BUMERANG LOJİSTİK 

TAŞIMACILIK DAĞITIM 

DEPOLAMA HİZMETLERİ VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 11595 35-HYB-2295 26.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

AKDAL SİLAH AVCILIK SAN. VE 

TİC.LTD.ŞTİ 

TS 12664-1 35-HYB-1163 26.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

BUZ-SAN SOĞUTMA VOLKAN 

TURPÇU 

TS 10079- 

TS 12850 

35-HYB-2652 20.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

BİRLİK TEKNİK - ŞAFAK 

KALYONCU 

TS 10079- 

TS 12355 

35-HYB-1065 20.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

YAŞAR AHMTE GÜLEŞÇİ-GÜVEN 

TEKNİK KLİMA VE SATIŞ 

TS 12850 35-HYB-2104 13.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

SARIGÜL YEMEK KANTİN 

İŞLETMECİLİĞİ TURİZM 

TAŞIMACILIK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 8985 35-HYB-1873 31.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

ÇUKUROVA İTHALAT İHRACAT 

TÜRK A.Ş. 

TS 12578- 

TS 12510 

35-HYB-39 31.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

SARI-GÜL YEMEK GIDA SANAYİ 

VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 8985 35-HYB-1734 31.03.2014 TALİMATA 

AYKITILIK 

EL-ME-KO İNŞAAT OTOMOTİV 

GIDA NAKLİYE VE TİCARET LTD. 

ŞTİ. 

TS 11939 35-HYB-5106 26.03.2014 FİRMA İSTEĞİ 

ANFORA YEMEK TEMİZLİK GIDA 

İNŞAAT OTOMOTİV SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ 

TS 8985 35-HYB-2498 31.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 

KARPUZLU KARYESAN YEMEK-

EKMEK FAB. TAR. HAY.VE ÜRÜN. 

NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 8985 35-HYB-805 31.03.2014 TALİMATA 

AYKIRILIK 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/62807 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Cumhuriyet Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama 

ve Araştırma Hastanesi Kampüs 
Tel-Faks 0346 258 00 00 - 2115/0346 258 00 31 

Posta Kodu 58140 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Asterion Medikal Bilişim Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Bahçelievler Mah. M.Fevzi Çakmak 

Cad. No: 52/2 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0860474551  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
299374  

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 (X) 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. 

 3394/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Malatya/Battalgazi 

Adresi 
İnönü Üniversitesi Merkez 

Kampüsü 
Tel-Faks 0 422 341 00 52 

Posta Kodu 44280 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ömer Karataş  

Adresi 
Fırat Mah. Hastane Cad. 1. Sok. Sevgi 

Apt. Kat: 1 No. 6 Malatya 
 

T.C. Kimlik No. 45952592494  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

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 (X) Tüm İhalelerden (  ) 

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. 

 3389/1-1 
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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 
Konyaaltı Belediye Başkanlığı – 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
İl/İlçe Antalya – Konyaaltı 

Adresi 
Kuşkavağı Mah. Belediye Cad. 

No:77 
Tel-Faks 0 242 245 55 00 - 55 

Posta Kodu 07070 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Orhan Öktem  

Adresi 
Gürsu Mah. Anadolu Cad. Avşar Sitesi 

C-1 Blok No: 8 B/4 Konyaaltı/Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 32087306560  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Antalya Şoförler ve Otomobilciler 

Kamyoncular Kamyonetçiler ve 

Otobüsçüler Esnaf Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
07/117309  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 3391/1-1 
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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 Meram Belediye Başkanlığı İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. 

No: 18 
Tel-Faks (0332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hacı Ali Küçükakın  

Adresi 
Sahibata Mah. Ahmet Küçükarmağan 

Sk. No: 4/2 Meram/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 36107267282  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 3390/1/1-1 
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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 Meram Belediye Başkanlığı İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. 

No: 18 
Tel-Faks (0332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet Üner  

Adresi 
Fetih Mah. Şeyhülema Yahşi Cad.   

No: 152A/1 Karatay/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 58978397646  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 3390/2/1-1 
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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 Meram Belediye Başkanlığı İl/İlçe Konya/Meram 

Adresi 
Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. 

No: 18 
Tel-Faks (0332) 320 10 00 

Posta Kodu 42060 E-Mail meram@meram.bel.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet Çelebi  

Adresi 
Emirgazi Mah. Tamarhatun Sk. No: 6/1 

Karatay/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 57052569672  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 3390/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 31.01.2014-73 35.07/702 

KARAR TARİHİ VE NO : 31.01.2014-1818 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

 

İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Beldesi, Çatalkaya Mahallesi, Eski Kilise 

Mevkii’nde bulunan, tapunun 22 pafta, 1862 parselinde Hazine adına kayıtlı olan taşınmazda 

tespit edilen; kilise kalıntısı ve çevresindeki seramik parçaları doğrultusunda 2863 sayılı Yasanın 

6. Maddesi kapsamında kalan taşınmazın “1.Derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesi 

istemine ilişkin Çeşme Kaymakamlığı Çeşme Müze Müdürlüğü'nün 9.09.2013 gün ve 460 sayılı 

yazısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün 24.09.2013 gün ve 3212-7906 sayılı yazısı, Müdürlük 

evrakına 27.01.2014 gün ve 815 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan beldesi, Çatalkaya Mahallesi, Eski Kilise 

Mevkii’nde bulunan, tapunun 22 pafta, 1862 parselinde tespit edilen 19.yy. Rum kilise kalıntısı ve 

çevresindeki seramik parçaları doğrultusunda; ekli kadastral paftada yeri işaretli olan taşınmazın;” 

1.Derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesine, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma Şartları olarak bu alanlarda;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun  

5.11.1999 gün ve 658   sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2014    101 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 28.03.2014    1521 SAFRANBOLU 

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Çukur Köyü, Karahatipler Mahallesi, 120 ada, 7 parselde 

Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünce tespit edilen nekropol alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesi isteğini konu alan Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 

24.09.2013 gün ve 45580298-169.99/1861 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 14.11.2013 gün ve 1152 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Çukur Köyü, Karahatipler Mahallesi, 120 ada, 7 parselde 

Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğünce tespit edilen alanın nekropol olduğunun anlaşıldığına, söz 

konusu alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 1. ve 3. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, söz konusu parselin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine "1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair kayıt konulmasına ayrıca söz 

konusu nekropol alanında izinsiz kazı yapıldığının anlaşıldığına, izinsiz kazı yapanlar hakkında 

2863 Sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasına bununla beraber nekropol alanında görülen 

tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine, 

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2014/65 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 27.02.2014/1060 

Tunceli İli, Nazimiye İlçesi, Aşağı Doluca Köyü, Kale Mezrası sınırları dahilinde yer 

alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, Açık Hava Tapınım Alanının 2863 sayılı 

Kanun kapsamında tescil edilmesini içeren Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 

17.09.2013 gün ve 2917 sayılı yazısı ekindeki Elazığ Müze Müdürlüğü'nün 13.09.2013 gün ve 

1033 sayılı yazısı ve 13.09.2013 tarihli uzman raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Tunceli İli, Nazimiye İlçesi, Aşağı Doluca Köyü, Kale Mezrası sınırları dahilinde yer 

alan, Açık Hava Tapınım Alanının I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, Sit sınırının 

Kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2014/65 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 27.02.2014/1051 

 

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çanakçı Köyü sınırları dahilinde yer alan, herhangi bir sit 

alanı içerisinde bulunmayan tümülüsün 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilebileceğini 

içeren Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.05.2013 gün ve 964 sayılı yazısı 

ekindeki Erzincan Müze Müdürlüğü'nün 13.05.2013 gün ve 227 sayılı yazısı, 2013/507 sayılı 

rapor okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Çanakçı Köyü, 106 ada, 185 ve 186 parsellerde yer alan, 

yerleşim yerinin I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, Sit sınırının Kararımız eki 

1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, güvenlik önlemlerinin ilgili 

idarelerce alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2014-89  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2014-3193 ADANA 

 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel-III. derece arkeolojik sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 

5. mıntıka, 1791 parselde yer alan 525 envanter nolu tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıda basit 

onarım izni verilebilmesi için yapı grubunun tespitine ilişkin, Antakya Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunun 09.12.2013 gün ve 260 sayılı 

yazısı ve eki KUDEB uzmanlarınca hazırlanan 06.12.2013 günlü rapor, Kurulumuzun 25.02.2009 

gün ve 4626 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.01.2014 günlü 

rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel-III. derece arkeolojik sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 

5. mıntıka, 1791 parselinde içinde yer aldığı 5. mıntıka, 1791-1790-1789-1788-1787 parsellerde 

bulunan 525 envanter nolu tescilli taşınmaz kültür varlığının koruma grubunun 2. grup yapı 

olarak belirlenmesine, Kurulumuzun 25.02.2009 gün ve 4626 sayılı kararı eki tescil fişi ve listede 

1789 parselde yer alan taşınmazın kadastral adresinin sehven 1799 yazıldığı anlaşıldığından 

kararımız eki düzeltilmiş tescil fişi ve listenin uygun olduğuna, 5. mıntıka 1799 parselde varsa 

“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin kaldırılmasına, 5. mıntıka 1789 parsele 

“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.11.2013 - 60  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 22.11.2013 - 746 GAZİANTEP 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde yer alan, belediyesince tespit edilen 

taşınmazların tescil edilmesi hususunda Kilis Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 

04.01.2013 tarih ve 77 sayılı ve 12.02.2013 tarih ve bila sayılı yazıları, Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 20.11.2013 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kilis İli, Merkez İlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde ve dışında yer alan taşınmazlara ilişkin 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları, ilgili belediye uzmanları ve müellif firma ekibi tarafından 

koordinasyonlu yapılan tespit çalışmalarının tamamlanarak, sonucunda hazırlanan kararımız eki 

listelerden; 

1-1 nolu listede yer alan tescili önerilen sivil mimarlık örneği taşınmazların, kültür varlığı 

özelliği taşımalarından dolayı tesciline (OLUMLU), taşınmazların koruma grubunun Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “2. Grup Yapı” olarak 

belirlenmesine, 1 nolu listede yer alan tescili önerilen sivil mimarlık örneği taşınmazlar ile 

mevcut tescilli taşınmaz kültür varlıklarının “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tescil ve Tespiti Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde değerlendirme kıstasları ile ilgili 

5. Maddesine” göre yeni tescil fişlerinin müellif firma ekibi tarafından hazırlanarak yeni envanter 

numaralarıyla birlikte Öneri Kilis Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı paftalarına 

işlenerek Öneri Planın Kurulumuzca değerlendirilmesine, 

2-2 nolu listede yer alan taşınmazların içerisine girilebilmesi için ilgili Belediyesince 

gerekli yasal sürecin ivedilikle başlatılmasına karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 16/4/2014 Tarihli ve 167 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
— Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin

Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi,

İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜLER
— Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ
— Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında

Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/21

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/22

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/23

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/24

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/25

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/26

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/27

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/28

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/29

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/30

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/31

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/32

Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2014/33

Sayılı Kararı

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


