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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANA STATÜLER

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Badminton Federasyonunun teşkilat,

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 Badminton Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını badminton branşında faaliyet gösteren spor kulüp-
lerini ve ilgili diğer kuruluşları, kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, göz-
lemci, yönetici, menajer, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurtiçi ve
yurtdışı tüm faaliyetlerini kapsar.

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

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

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) BE: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Badminton Federasyonunu,
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ç) BWF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Badminton Federasyonunun,
d) BBA: Federasyonun üyesi olduğu Balkan Badminton Birliğini,
e) COMBA: Federasyonun üyesi olduğu Akdeniz Badminton Birliğini,
f) Federasyon: Türkiye Badminton Federasyonunu,
g) Federasyon Başkanı: Türkiye Badminton Federasyonu Başkanını,
ğ) Genel Kurul: Türkiye Badminton Federasyonu Genel Kurulunu,
h) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ı) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
i) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
j) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
k) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
l) Spor Dalları: Badminton sporunu ve Federasyona bağlı diğer spor dallarını,
m) Uluslararası Federasyonlar: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonları,
n) Talimat: Ana statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliğe sahip olup, Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonların yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilci-

likleri kurulabilir.
Federasyonun görevleri ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, bu konularda gerekli

düzenlemeleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak,
b) Ülkemizi spor dalı ile ilgili konularda yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek,
c) Spor dalı ile ilgili her türlü spor organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen bu mü-

sabakaların devamlılığını sağlamak; müsabakalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman
ve personel atamasını yapmak veya yapılmasını sağlamak,

ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
d) Yurt dışı ve yurt içindeki Badminton sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı

ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol
etmek,
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e) Yöneticilerin, antrenörlerin, eğitmenlerin ve Badminton sporunda etkin görev üstle-
nen diğer yetkililerin eğitilmelerine, gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılı olanları ödüllen-
dirmek, çalışmalarını sürekli izlemek,

f) Uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kural-
ların ve her türlü talimatların uygulanmasını sağlamak,

g) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
ğ) Yabancı ülkelerdeki Badminton sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek,

bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,
h) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-

timlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
ı) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan Badminton milli takımlarını ve teknik

kadrolarını seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak,
j) Spor dalı ile ilgili müsabakalarının düzenlenmesini ve katılımları sağlamak için ge-

rekli talimatları hazırlamak ve uygulamak,
k) Başarılı sporcularının takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli ted-

birleri almak,
l) Sporcular için eğitim ve hazırlık kampları düzenlemek,
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlamak, bu konularda yazılı ve görsel basınla işbirliği yapmak,
n) Kulüplerin spor etkinliklerini Federasyonla koordineli bir şekilde sürdürmelerini

sağlamak,
o) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, sponsorluk ve her türlü ticari faaliyette bu-

lunmak amacı ile iktisadi işletme kurma, taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini
yürütmek,

ö) Sporcuların tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak,
p) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

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

150 üyeden az, 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcisi.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu kurul üyeleri arasından belirlenecek

iki üye.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği kurul üyeleri arasından belirlenecek iki üye.
d) Dünya ve Avrupa Federasyonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte

Ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten

Federasyon başkanlığı yapanlar.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal 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.
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h) Kulüp temsilcilerinde oy dağılımı, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki se-
zon üst üste federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır ve bu kulüplere
en az bir oy hakkı verilir, kulüp sayısı fazla olduğu ve kulüplere bir oy düşmediği taktirde ku-
lüplerin Federasyon faaliyetlerine katılma sayısına bakılır, en fazla federasyon faaliyetlerine
katılan kulüpler sıra ile esas alınır ve oy hakkı verilebilir.

ı) Genel kurul tarihinden önce büyükler kulüpler Türkiye takım şampiyonasında, büyük
erkekler ve büyük bayanlar Türkiye şampiyonasında, büyükler ferdi Türkiye şampiyonasında
ilk üçte derece yapan kulüpler ve sporcusu ilk üçte derece yapan kulüplere en fazla ilave bir
oya kadar yönetim kurulunca oy dağılımı yapılabilir.

i) Federasyonca lig yapıldığı taktirde yukarıda verilen oy dağılımına ilave olarak genel
kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste liglerde oynayan kulüplere yönetim ku-
rulunca ilave bir oy hakkı verilebilir, ayrıca ilk üç dereceye giren kulüplere en fazla ilave iki
oya kadar yönetim kurulunca oy dağılımı yapılabilir.

j) Genel kurul tarihinden önce ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüplerde temsil eden, Avrupa
ve Dünya Şampiyonalarında sporcusu derece yapan kulüplere en fazla ilave üç oya kadar yö-
netim kurulunca oy dağılımı yapılabilir.

k) Genel kurul tarihinden önce seçim ilan edilirken lisanslı sporcu sayısı en fazla olan
beş kulübe yönetim kurulunca ilave bir oy hakkı verilebilir.

(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) 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 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,
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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-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütte bulunmak için yetki vermek,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatlarını onaylamak,
g) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel

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

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

siplin kurulunca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti ce-
zası almamış olmak,

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap,
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 ve
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak.
(2) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az on gün önce üyelerin yüzde 15’inin

yazılı teklifini içeren adaylık başvurusunu federasyona yapar. Her üye ancak bir başkan adayı
için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan
adayları tarafından yatırılması gerekken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru üc-
reti 40.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı ge-
çemez.

(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 federasyonlar ceza veya disiplin

kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası
olmadığına 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 seçimiyle 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) Asbaşkan olarak görevlendirilecek kişinin başkanda aranan koşullara sahip olması
gerekir.

(7) Federasyon başkanı yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce 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 başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini; kanunlar, ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve

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

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

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini 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.
(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 kurulu içerisinden başkan tarafından başkan vekilleri/asbaşkanlar atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

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

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

vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve ben-

zeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik
hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştir-
meleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

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

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

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

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

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

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüpler ile sporcuların yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları
reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

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

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

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

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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin
sözleşme ücretlerini, fazla mesailerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

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

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

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

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

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, yılda en az altı defa başkan tarafından belirlenen

gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.
(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başka-

nın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayanın üyeliği 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.

(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 genel kurul adına

denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl ha-
zırlayacağı yıllık denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşıla-
nır.

(2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Denetleme raporunu genel kuruldan on beş gün önce
Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurur.

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) 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 fık-
rasının (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) Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca
Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona
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) Kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fe-
derasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan vekili başkanlık eder.

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

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

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

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

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

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

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

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

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekil-
lerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 Eylül, Ekim veya Kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca
belirlenen tarihte yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 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.
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(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 eğitim ve alt yapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

içindeki tüm spor dalı müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

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

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

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

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyon 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 spor kulüpleri, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları
veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulun-
dukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

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

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 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) 31/10/2006 tarihli ve 26332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Badminton 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 Badminton Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Basketbol Federasyonunun teşkilat,

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 Basketbol Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, basketbol 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 Yönetmeliğe 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 Basketbol Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanını,
d) FIBA: Uluslararası Basketbol Federasyonunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
ğ) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
h) Kanun: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-

nunu,
ı) Spor dalı: Basketbol sporunu,
i) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
j) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

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

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1)  Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Basketbolun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; kısa, orta

ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri
almak ve uygulamak, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası karşılaşmalar, her kategorideki milli takım faaliyetlerini,  bas-
ketbol liglerini ve okul spor faaliyetlerini düzenlemek; bunlar için plan, program ve hazırlıkları
yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek; bunlarla ilgili
karar ve tedbirleri almak ve uygulamak.

c) Basketbol kulüpleri ve birden fazla dalda faaliyet gösteren spor kulüplerinin basket-
bol şubeleri ile ilgili olarak Federasyonun görev alanına giren konularda, hukuki, idari ve mali
düzenlemeler yapmak; kulüpleri tescil etmek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uy-
gulamak,  sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil ve vize işlemlerini yapmak.

ç) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek,  düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak, ha-
kem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

d) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların uygulanmasını sağlamak;
yüksek performanslı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli ted-
birleri almak, onları ödüllendirmek.

e)  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.

f) Türkiye’yi basketbol ile ilgili konularda ve ilgili kurullarda yurt dışında temsil etmek,
uluslararası kuralların uygulanmasını sağlamak.

g) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yap-
mak, bunun için yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri
almak,  spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

ğ) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
h) Basketbol ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve bro-

şür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
ı) İl müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
i) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlar ve yerel yönetimle

işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
j) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
k) Basketbol malzemeleri ve tesis standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek

uygulanmasını sağlamak.
l) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
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Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

150 üyeden az, 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar,
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca kurul üyeleri arasından belirlenecek

en fazla iki üye,
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca kurul üyeleri arasın-

dan belirlenecek en fazla iki üye,
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca kurul üyeleri arasından belirlenecek

en fazla iki üye,
e) Genel kurul tarihinde FIBA Dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kuru-

lunda görevli olanlar arasından öncelik sırasına göre seçilecek beş üye,
f) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla;
1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular arasında A milli takım-

daki millilik sayısına göre yapılacak sıralamaya göre,
2) Büyükler Dünya şampiyonasında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular arasında A

milli takımdaki millilik sayısına göre yapılacak sıralamaya göre,
3) Büyükler Avrupa Şampiyonu olan sporcular arasında A milli takımdaki millilik sa-

yısına göre yapılacak sıralamaya göre,
belirlenecek beş üye, bu kriterleri sağlayan sporcu olmaması halinde ise, en fazla A

milli olmuş toplam beş sporcu.
g) Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış

olmak kaydıyla; büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya baş antrenörlük
yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye,

ğ) Faal olmamak ve genel kurul tarihinden en az bir yıl önce hakemliği bırakmış olmak
kaydıyla uluslararası lisansa sahip hakemler arasından kura ile belirlenecek iki hakem,

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış kulüp temsilcileri.

(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 kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50'si en üst lige katılan, en
fazla yüzde 30'u federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az yüzde 20’si, mahalli veya
bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

(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) Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin

genel kurulda temsil edilme şekilleri üç ve dördüncü fıkradaki esaslar dikkate alınarak Fede-
rasyon yönetim kurulunca belirlenir.

(7) Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; genel kurul tarihinden
önce tescil edilen lig sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst
lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.
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(8) Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler ile yeni sezona
ait katılım belgesini teslim etmeyen kulüpler, takip eden ilk genel kurulda temsil edilmezler.
Bu şekilde meydana gelen delege sayısının azalması durumunda, ilgili lig kategorilerinden ba-
şarı derecelerine göre sıradaki kulüplerin delegeleri davet edilerek delege listesi tamamlanır.

(9) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Birden fazla oy kullanma hakkına sahip
olan üyeler ancak bir kez oy kullanabilirler. Birden fazla oy kullanma hakkına sahip kişiler,
hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyona yazılı olarak
bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacak-
larını resen belirler.

(10) Aynı kategoride eşitlik olması veya kulüp delegelerinin tespitinde herhangi bir ne-
denle belirlenen sayıda delege tespiti yapılamaması halinde, eksik kalan delege sayısı, aynı ka-
tegoride delege olma özelliğine sahip diğer kulüpler arasında çekilecek kur’a ile belirlenerek
tamamlanır.

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

(12) 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 olamaz.

(13) 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 yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

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

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporların ibrasını oylamak.
e) Basketbolun gelişmesi, gelir getirici faaliyetlerin en üst seviyeye ulaştırılması, pro-

mosyonların dağıtılması, organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması ko-
nularında yönetim kuruluna yetki vermek.

f) Denetim kurulu raporlarının ibrasını oylamak.
g) Federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve profesyonel

şube kurulması konusunda karar almak ve bu konuda Genel Müdürlüğe müracaat etmek 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.
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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.
(5) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, Başkanda aranan

şartları haiz olmaları gerekir.
(6) 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.

(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) Başkan vekili ve as başkanları belirlemek.
c) Federasyonun faaliyetlerini ilgili diğer mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim

kurulu kararlarına göre yürütmek.
ç) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Yan kurulları oluşturmak ve üyelerini yönetim kuruluna teklif etmek, gerektiğinde

bu kurullara başkanlık etmek.
e) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcama yapmak, gerektiğinde

bu yetkiyi sınırlarını belirterek yönetim kurulu üyelerine devretmek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve yönetim kuruluna teklif

etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
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Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dördü asıl on beş üyeden

oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c)
ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulu içerisinden Federasyon Başkanı tarafından başkan vekilleri ve as-
başkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde
yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(5) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilen veya hakem
kuruluna atanan üyeler, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer gö-
revlerinden istifa etmek zorundadır. Bu kişilerin kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri
devam edebilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Basketbol kulüplerini ve takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara

ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili
talimatları hazırlamak ve uygulamak.

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım
kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, müsabakalarda
emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

c) Basketbol ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem, teknik komiser, basket-
bolcu, masör ve benzeri elemanların eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, bu eleman-
ların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp
değiştirme ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları, düzenlemeleri yapmak, statü ve talimatları
hazırlamak ve uygulamak.

ç) 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.

d) Kulüplerin, basketbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bu-
nunla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, ilkeleri tespit etmek.

e) Basketbol faaliyetlerini yurt sathında yaymak ve sevdirmek için belirleyeceği illerde
eğitim merkezleri açmak, sahalar, salonlar inşa etmek ve ettirmek.

f) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Basketbol ekipmanları, malzemeleri ve tesisleri ile ilgili uluslararası kurallara uygun

standartlar hazırlamak, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ğ) Basketbol takımlarını, sporcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, bu konularla

ilgili statü ve talimat hazırlamak ve uygulamak.
h) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

ı) Satın alma, sponsorluk, televizyon yayınları ve gerekli görülen diğer konularda tali-
matlar hazırlamak ve uygulamak.

i) Basketbolun tüm ülke çapında yönetimi için il temsilcileri, il düzenleme kurulu,  il
hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullarla ilgili talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
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j) Genel kurula, yapılması gerekli müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesislere ilişkin
projeleri sunmak ve onay alarak gerekli yatırımları yapmak veya yaptırmak.

k) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve bas-
ketbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak.

l) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
m) Basketbol konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak ve üye olmak.
n) Basketbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklam ko-

nusunda ticari ve mali hakları düzenlemek, bunları denetlemek, gerektiğinde bu yayınlara yap-
tırım uygulamak.

o) Basketbol faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere basketbol liglerine
ve Milli Takımlara sponsorlar bulmak, bu sponsorlarla işbirliği yapmak.

ö) Basketbol faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak için basketbol liglerinin
isim haklarını pazarlamak.

p) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
r) Genel kurul toplantı hazırlıklarını yapmak.
s) Bütçeyi ve faaliyet programlarını hazırlamak, gerekirse genel kuruldan alacağı yetki

ile bütçe programları arasında ödenek aktarması yapmak.
ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel

Müdürlüğe müracaat etmek.
t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yapmak ve bu konularla

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

matla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, en az ayda bir kez, Başkan tarafından belirlenen

gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği ko-
nular gündeme eklenir.

(2) Kararlar, toplantıya katılanların salt 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. Eksik üye sayısı yönetim kurulu tarafından yedek üye-
lerden tamamlanır.

(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte 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, noter tasdikli karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan
tarafından uygulanır.

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

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

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

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



(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 gerekçesini 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 sebepleriyle 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 kurulunun
teklifi üzerine Yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyon tarafından karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından seçilen beş asıl,

üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden en az üç kişinin, yedek üyelerden de en az iki kişinin
hukukçu olması gerekir. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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 başkan tarafından gerekli görüldüğü durumlarda toplantıya çağrılır.
Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği
durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) 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 oluşturan fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile düzenlenir. Disiplin kurulu; yönetim
kurulu ve/veya ilgili birimler tarafından kendisine iletilen her türlü disiplin konularını gerekli
bilgi ve belgeleri toplamak sureti ile en kısa sürede sonuçlandırır.

(6) Disiplin kurulu tarafından; ihtar, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, para cezası,
seyircisiz oynama, saha kapatma, tescil iptali, puan azaltma ve ligden ihraç ve benzeri disiplin
cezaları verilir.
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Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 17 – (1) Türk basketboluna en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş ki-

şiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu kurulur.
(2) En az iki tam dönem Federasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra

onursal başkan unvanı verilir.
(3) Onur kurulu ve onursal başkanlıkla ilgili diğer hususlar talimatla 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

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

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında Başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekil-
lerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 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 Yönetim Kurulu tarafından il temsilcilerinin bazıları aynı zamanda böl-

ge temsilcisi olarak görevlendirilebilir.
(4) 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 müdürlüğü ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(5) 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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,

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Ge-
nel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurul toplan-
tısının 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 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.
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(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 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 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 24 – (1) Genel kurul divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman

üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arsından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık
görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Ancak, divan kurulu için
birden fazla liste teklif edilmesi durumunda genel kurul kararı ile divan kurulunun seçimi gizli
oylama ile yapılabilir. 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 ile ilgili her türlü itiraz, divan kurulunca
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 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.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(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. 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 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.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 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 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 29 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden alınacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitimine ilişkin projelerin desteklenmesi

için aktarılacak kaynak.
c) 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 internetten yayınlanmasından elde edilecek ge-
lirler.

ç) Kulüplerin yapacakları özel ve resmi uluslararası temasların yayını için verilecek
yetki belgesi gelirleri.
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d) Kulüp tescil ücretleri ve kulüplerden alınacak liglere katılım bedelleri.
e) Yerli ve yabancı sporcular ile yapılacak sözleşmelerden alınacak pay.
f) Kulüplerin, oynadıkları müsabaka hâsılatlarından alınacak pay.
g) Her türlü sponsorluk, reklam, hediyelik eşya satışları ve isim hakkı gelirleri.
ğ) Lisans tescil, vize, aktarma, aidat, katılım payı ve benzeri gelirler.
h) Her türlü milli müsabaka gelirleri.
ı) Başvuru harçları ve alt yapı katkı payları.
i) Adaylık başvuru ücretleri, itiraz bedelleri ve disiplin ceza gelirleri.
j) Malvarlığı gelirleri, bu değerlerin kira, işletme, devir, temlik ve satışından elde edilen

gelir.
k) İlgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak gelirler, bağış ve yardımlar.
l) Organize edilecek turnuvalar, kurslar, eğitim klinikleri, kamplar ve basketbol okul-

larından elde edilecek gelirler.
m) Faiz gelirleri.
n) Diğer gelirler.
(2) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-

tan muaftır.
(3) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 30 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat gereği kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek 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, gayri
menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne,
nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamaların;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş 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.
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(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

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 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 33 – (1) Faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler,

faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer
kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine disiplin kurulu
bakar.

(2) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsa-
baka ve faaliyetlerde faaliyete katılan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işleri disiplin yönergesi kapsamında değerlendirilir.

(3) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, faaliyete katılan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin ceza işleri il veya ilçe ceza kurulları tarafından yürütülür.

(4) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edi-
lebilir.

(5) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(6) 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 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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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.
Yayınların düzenlenmesi
MADDE 36 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında basketbol müsabakalarının televiz-

yon, radyo ve internet aracılığı ile yayınlanmasına; söz konusu yayınların düzenlenmesine ve
programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir. Ulusal karşılaşmalar şifreli yayınla-
namaz.

Kulüpler
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü tarafından kayıt ve
tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Fede-
rasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Federasyon; düzenlenen liglerin ülke genelinde en üst düzeyde ilgi görmesi ve ge-
lişmesi amacıyla kulüplerin katılacakları liglere göre uymaları gerekli idari, mali esasları, oluş-
turulan lig kurulunun da görüşünü alarak hazırlar. Bu konuda gerekli standartları belirler. Lig
müsabakalarının en iyi şartlarda izlenebilmesi için tesis standartlarını oluşturur ve bu standart-
lara uygun tesisleşme için kulüpleri teşvik eder ve gerektiğinde yardımcı olur.

(3) Bu konularla ilgili uygulanacak usul ve esaslar Federasyon tarafından hazırlanan
talimatlarla belirlenir.

(4) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Basketbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin basketbol şubeleri

kanunlarda belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere
devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere na-
killeri yapılamaz.

(2) Devir yöntemi ve devirde uyulması gereken esaslar Federasyon tarafından hazırla-
nan talimatla belirlenir.

Basketbol ligleri ve organizasyonu
MADDE 39 – (1) Basketbol kulüplerinin katıldığı birinci, ikinci ve bölgesel olarak dü-

zenlenen liglerin yönetimi ve organizasyonu Federasyon tarafından yürütülür.
(2) Erkekler ve kadınlar basketbol liglerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ta-

limatla 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 ve Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Kanun ve Yönetmelik

hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 41 – (1) 3/5/2005 tarihli ve 25804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Basketbol 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 Basketbol Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federas-

yonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurul-
larının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu genel

kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başka-
nını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik 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) Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesini,
g) IWBF: Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol 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 Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalı: Federasyonumuzun bağlı bulunduğu Uluslararası Paralimpik Komite ta-

rafından Paralimpik spor dalı olarak kabul edilmiş olan tüm spor dalları ile Ampute futbol,
bilek güreşi, badminton spor dallarını,

j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

l) Uluslararası Federasyon: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,
m)Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

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

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

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetleme 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) Federasyon bünyesinde faaliyetleri süren spor dallarının ülke düzeyinde dengeli bir

şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar al-
mak ve uygulamak.

b) IPC, IWBF ve üyesi olunan uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygu-
lanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Federasyon
çatısı altında faaliyet gösteren spor dallarında yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek.

c) Federasyon bünyesindeki spor dalları ile ilgili olarak yurt dışı ve yurt içindeki geliş-
meleri izlemek, karşılıklı ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlamak.

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

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

e) Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarındaki yurt dışı gelişmeleri ve yenilikleri
izlemek, yeni bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak, spor dalı ile
ilgili uluslararası federasyonlara üyelik başvurusunda bulunmak, uluslararası federasyonun
mevzuatını tercüme etmek ve yayımlamak, federasyonun mevzuatını uluslararası mevzuata
uygun hale getirmek. Uluslararası ilişkileri geliştirecek çalışmaları yürütmek.

f) Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarında kullanılan malzemelerin standartla-
rını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılma-
sını veya temin edilmesini sağlamak.

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

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

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan sporcular, menajer, antrenör, yardımcı
antrenör, masör, doktor, istatistikçi ve benzeri elemanlardan oluşan milli takımları ve teknik
kadroyu seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak, yabancı ülkelerde yaşayan yete-
nekli Türk uyruklu sporcuları Türk Milli takımlarına kazandırmak.

ı) Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarında müsabakalar düzenlemek, bunların
talimatlarını hazırlamak ve uygulamak.
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i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve sporcuların yetişmesi için ge-
rekli tedbirleri almak.

j) Her spor dalında lisanslı sporcular için, eğitim ve hazırlık kampları açmak, ulusal
sporcu taraması yaparak genç yetenekleri spora kazandırmak.

k) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

l) Spor dalları için uygulanacak sistemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
m) İllerdeki spor dalı temsilcileri ile koordinasyon kurmak, toplantılar yaparak geliş-

melerle ilgili bilgileri aktarmak, fikir alışverişinde bulunmak.
n) Bedensel engelliler ile ilgili olarak yurt içinde faaliyet gösteren eğitim kurumları ile

diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yapmak.
o) Sporcuların lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak, sporcu bilgi bankası

oluşturmak.
ö) Bedensel engelliler spor dallarındaki gelişme ve başarıları kamuoyuna duyurmak

için yayın çıkarmak, spor şölenleri, gece ve yemekler organize etmek, uluslararası dostluk tur-
nuvaları düzenlemek, müsabaka amacıyla yabancı ülke takımlarını yurda davet etmek.

p) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
r) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
b) Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki kurul üyesi.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki kurul

üyesi.
ç) Üyesi olunan Dünya ve Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında seçimin ya-

pıldığı tarihte Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre beş üye.
d) Görevlerine adli ve idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek iki kurul üyesi.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce, faal hakemliği bırakmış olmak

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

kaydıyla oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında; en fazla milli olmuş sporcular ara-
sından kura ile belirlenecek beş sporcu.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce büyükler kategorisinde en az üç
yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktörlük ve antrenörlük yapanlar arasından kura
ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan liglere katılan kulüplerden;
1) En üst lige katılan kulüplerden altışar üye, en üst ligin altında yer alan lige katılan

kulüplerden üçer üye, sonraki lige katılan kulüplerden ise ikişer üye.
2) Ligi olmayan spor dallarında faaliyetlere katılan kulüplerden ise birer üye.
ı) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan sezonda;
1) Paralimpik Oyunlarında ferdi veya takım yarışmaları sonucunda ilk üç dereceye

giren kulüplere ilave birer üye,
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2) Dünya kupalarında takım yarışmaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere
ilave üçer üye,

3) Avrupa kupalarında takım yarışmaları sonucunda ilk üç dereceye giren kulüplere ila-
ve ikişer üye.

(3) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(4) Sporcuların seçiminde sırasıyla paralimpik oyunları ve büyükler dünya şampiyo-

nalarında ilk üçe giren sporcular ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli
sporcular, bunlar yoksa, milli olma sayıları esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var
ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;

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

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

(6) Kulüp temsilcilerinin tespitinde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon
faaliyetine katılan ve tamamlayan kulüpler esas alınır.

(7) Genel kurul tarihinden önce biten ve tescil olunan liglere, müsabakalara ve şampi-
yonalara katılan spor dallarındaki kulüplerden oy kullananlar diğer spor dallarında oy kulla-
namazlar. Birden fazla oy kullanma hakkına sahip kulüpler ancak en fazla oy kullanma hakkına
sahip oldukları spor dalında oy kullanabilirler.

(8) Genel kuruldaki kulüp temsilcileri, % 50’si en üst lige katılan, % 30’u Federasyonun
diğer liglerinde mücadele eden, % 20’si ise, mahalli veya bölgesel liglere katılanlardan oluşur.

(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.

(10) 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.

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

(12) Kulüpler bir üst lige terfi hakkını kullanmamış ise, delege hakları kendi yerlerine
terfi eden diğer kulübe aittir. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri ara-
sından belirlenir.

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-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 olabilmek için gereken şartlar şunlardır;
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 ücreti 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
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
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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 başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu karar-

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

düğünde diğer kurullara başkanlık etmek,
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 ile genel kurulun seçeceği on

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

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

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

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

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

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

direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek,

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,

d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan branşlarda faaliyet göster-
mek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yap-
mak, 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,
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ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

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

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî 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 bulunan yıl bütçesinin % 50’sini geçmemek şartıyla borçlanma ve harcama yetkisi
vermek,

ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez
teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, taz-
minatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

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

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

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

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

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

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

üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.
Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek
üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

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

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

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak 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

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
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 ölümü 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 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, bir başkan vekili
ve bir raportör seçerler.

(2) Kurul 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 fık-
rasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin
ölümü veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek
üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
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(4) Kurul, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Fe-
derasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı
spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, 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 yöne-
tim kurulunca çıkarılan talimatla belirlenir.

(5) Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fede-
rasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan 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. 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.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem, yönetim kurulu ta-

rafından yerine getirilir.
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir paralimpik yaz oyunlarının bitiminden itibaren üç

ay içerisinde yapılır,
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen

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

2) Yönetim kurulu kararı,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az % 40’ının noter kanalı ile

yazılı müracaatı,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,

ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi ha-
linde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul ise, iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulu

tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşü-
lerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dö-
nemin bütçesi onaylanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işlemleriyle ilgili kararlar alı-
nır.

ç) Mali genel kurulda, son dönemin bilançosu ve mali tabloları ile bir sonraki dönemin
bütçesi görüşülür ve Federasyonun iş ve işleyişi ile ilgili konularda kararlar alınır.

d) Bilanço ve mali tablo uygun görülmesi halinde ibra edilir.
e) Bir sonraki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır.
(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 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 paralimpik yaz 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.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



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 as başkan ya
da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını be-
lirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

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

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

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

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

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

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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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 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.
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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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



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) Özel spor salonu kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi

ücretleri ile aidatlar.
l) Turnuva ve lig müsabakaları ile eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminer-

lerinden alınacak katılım bedelleri.
m) 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; bu Ana Statü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

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

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

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, 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 bedensel engelliler spor şubeleri, Federasyonun görev alanına giren
konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ta-
rafından kayıt ve tescil edilir. Spor kulüpleri yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslara
göre ilgili spor dallarında faaliyetlere katılırlar. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine
getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz
ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

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

liyet gösteren kulüpler, spor dalı ile ilgili şubeleri 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) 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Fede-

rasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Binicilik Federasyonunun teşkilat,

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 Binicilik Federasyonunun genel kurulu ile yö-

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

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

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

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) EEF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Binicilik Federasyonunu,
ç) FEI: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Binicilik Federasyonunu,
d) Federasyon: Türkiye Binicilik Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanını,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor dalı: Binicilik sporunu,
j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu Ana Statüye 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
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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) Binicilik sporunun ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her

türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Binicilik sporu ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre düzenlemek

ve yürütmek.
c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki binicilikle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili

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

ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
d) Binicilik sporunun gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve yurt düzeyinde

dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak.
e) EEF, FEI ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uy-

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

f) Yurt dışındaki ve yurt içindeki binicilik sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, ilgili kişi
ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, yarışma ve diğer etkinlikleri planlayıp uygula-
malarını kontrol etmek.

g) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek, ba-
şarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izle-
mek.

ğ) Ülke içinde yarışmalar düzenlemek, düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

h) Yurt dışındaki binicilik sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgi-
lerden yurt içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

ı) Binicilik spor malzemelerinin standartlarını belirlemek, bunların yurt içinde veya
yurt dışında yaptırılmasına veya sağlanmasına çalışmak.

i) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcilikleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yö-
netimlerle işbirliği yaparak bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

j) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel
ve spor organizasyonları düzenlemek.

k) Uluslararası yarışmalara katılacak olan ulusal takımları ve sporcular, menajer, antrenör,
yardımcı antrenör, masör, doktor gibi elemanlardan oluşan teknik kadroyu seçmek, seçilen ta-
kımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

l) Binicilik yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak, elde
edilen sonuçlara göre başarılı sporcuları izlemek ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli ön-
lemleri almak.

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
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n) Binicilik ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

o) İl temsilciliklerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışma-
larını sağlamak.

ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
p) Spor kulüplerinin katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil veya vize

işlemlerini yapmak.
r) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
ş) Binicilik sporunun altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak.
(2) Türkiye Binicilik Federasyonu FEI’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federas-

yon, FEI'nin mevcut yasa, kural ve talimatları ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar
FEI'nin kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, FEI’nin Anti-Doping kuralları, anlaşmazlıkların
çözümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını da aynen uygular.

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

150 üyeden az ve 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla oy kullanmak

üzere asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki kurul

üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu FEI ve EEF'nın 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) Federasyona tescilli ve genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste
Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan her bir binicilik kulübünden beşer üye.

ı) Genel kurul tarihinden önce son iki yıl içerisinde kendi bünyesinden milli binici çı-
karan veya son iki yıl içerisinde kendi lisansı ile koşan milli sporcusu bulunan kulüplerden
ilave birer üye.

i) Genel kurul tarihinden önce son iki yıl içinde, Atatürk, İnönü ve Türkiye Spor Ya-
zarları Derneği kupalarında ilk beşe giren sporcusu bulunan kulüplerden ilave birer üye.

j) Genel kurul tarihinden önce son bir yıl içerisinde bünyesinde en az yirmi lisanslı ve
vizesi yapılmış binici bulunduran kulüplerden ilave birer üye.

k) Genel kurul tarihinden önce son iki yılda uluslararası bir yarışma düzenlemiş olan
kulüplerden ilave ikişer üye.
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l) Genel kurul tarihinden önce son bir yılda toplam lisansı vize edilmiş yıldız ve genç
binici sayısı önceki yıldaki toplamdan daha fazla olan kulüplerden birer üye ilave edilir.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsil-
cilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon
faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır.

(4) Son yıldan kasıt genel kurulun yapıldığı yıldan önceki yılın 1 ocak – 31 aralık ta-
rihleri arasındaki zaman dilimidir.

(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 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.

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

(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 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.

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

d) Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, yaptırılmasını
sağlamak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.

e) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif et-

mek.
g) İlgili mevzuat ile belirtilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on asıl üye olmak üzere on

bir üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (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) Yurt içinde her türlü binicilik müsabaka ve organizasyonunun iznini vermek ve her

yaş grubu için performans binicilik müsabaka, turnuva ve liglerini düzenlemek ve gerektiği
durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki ver-
mek.

b) Ülke genelindeki tüm binicilik yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı
yarışmalar hakkında karar vermek.

c) Binicilik ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları
eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağ-
lamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, li-
sanslardan alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek.

ç) Binicilik kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Kulüplerin binicilik dalı kurmak için ya-
pacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, ku-
lüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek.

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

taşınmaz ve taşınır mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve
binicilik faaliyetlerinin her türlü araç, gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

f) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve binicilik ile ilgili

her türlü faaliyetleri yürütmek.
ğ) Binicilik ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konu-

sunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek.
h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
ı) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile

binicilik alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
j) Bütçeyi hazırlamak.
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k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
l) Genel kurulun belirlediği limit doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü du-

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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

n) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
o) Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu ve kulüpleri belirlemek, milli takımın

ve milli takım antrenörünün ne şekilde seçileceği hususlarında düzenleme yapmak.
ö) Kanun hükümleri uyarınca profesyonel şube kurulması, Federasyona spor dalı bağ-

lanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat etmek.
p) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
r) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

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

matla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

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

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

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

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

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

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

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen üç üye-

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

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

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

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

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 fıkrasında belir-
tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen belgeler istenir.

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

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

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

(8) Federasyon disiplin kurulunca verilecek cezalar, Federasyon disiplin kurulu defte-
rine işlenerek Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne
kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

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

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

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

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

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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin 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 müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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,

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



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 eylül, ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca be-
lirlenen 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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı 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.

(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
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karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

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

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde 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.
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(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.
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(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 yap-
maya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

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

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

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

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
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f) Ulusal yarışmaların radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınından elde edilecek
yayın hakkı bedelleri.

g) Kurs, seminer, Binicilik 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 yarışmalardan elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın, milli yarışmalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

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

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

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

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

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
(3) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-

ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, bağış kabulüne ve nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlen-
dirmeye yetkilidir.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

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

netim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

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

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.
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Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

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

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

(3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denetimlerde;
a) Her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
b)Yardımların amaca uygunluğu,
c) Genel kabul görmüş bütçeleme ve arşiv standartları ile tek düzen muhasebe sistemine

uyumluluk,
ç) Kayıt düzeninde saydamlık ve hesap verilebilirlik ile uygun raporlama sistemi,
d) Kulüp, antrenör, eğitmen, hakem, sporcu ve benzerlerine ait sicil kayıtlarının tutul-

ması,
e) Ödül ve yardımların adil yapılması,
f) Standart belgeleme ve dosyalama işlemlerinin sürdürülmesi,
hususları göz önünde bulundurulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma ve faaliyetlerde; kulüp, fede-

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

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

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 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 spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

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

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

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

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon 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 spor kulüpleri, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları
veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulun-
dukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

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

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 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 Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Binicilik 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 Binicilik Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

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

denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer
kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve
benzeri spor 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) AIBA: Dünya Amatör Boks Birliğini,
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
ç) EUBC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Amatör Boks Birliğini,
d) Federasyon: Türkiye Boks Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Boks Federasyonu Başkanını,
f) Genel Kurul: Türkiye Boks Federasyonu Genel Kurulunu,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Spor Dalı: Boks sporunu,
j) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

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

Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden 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) AIBA-EUBC tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü

talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi boks sporu ile ilgili konularda yurt dışında
temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki boks sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla
ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faa-
liyetleri 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, kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor amacıyla organizasyonlar dü-
zenlemek, başarılı olanların belgelerini verip, tescillerini yapmak ve bunların çalışmalarını sü-
rekli 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) Boks 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, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

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

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

ı) 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.

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

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

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

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

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

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

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

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
(2) Türkiye Boks Federasyonu AIBA’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon,

AIBA’nın mevcut yasa, kural ve talimatları ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar AIBA’nın
kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, AIBA’nın Anti-Doping kuralları, anlaşmazlıkların çö-
zümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını da 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 kurulun üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki bitirilmiş iki sezon üst üste faaliyetlere katıl-

mış olmak kaydıyla tamamlanmış son sezonda büyüklerde kulüplerarası Türkiye boks şampi-
yonasında bir ve ikincilik elde eden kulüplere beşer, üç ve dördüncü dereceyi elde edenlere
dörder, beşinci olan kulüplere ise üç üye,

2) Genel kurul toplantı tarihinden önceki bitirilmiş iki sezon üst üste Federasyon faa-
liyetlerine; minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve bayanlar kategorisinde en az iki faaliyete
katılan kulüplerden, kulüp üyeleri arasından kulüp yönetim kurulunca belirlenecek birer tem-
silci,

3) Olimpiyatlara sporcu gönderen kulüplere her bir sporcu için ilave birer üye.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
c) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

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

iki kurul üyesi,
e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
f) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu AIBA ve EUBC’nın yönetim

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

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu,
ğ) 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,
h) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal olmamak kaydıyla; Büyükler

kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük
yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

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

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî 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 sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.
(7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel

kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

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

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

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

(11) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada bir ay veya toplam altı ay hak mah-
rumiyeti cezası alan kişiler genel kurul üyesi olamazlar ve kulüpler genel kurul üyesi bildire-
mezler.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak, 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 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
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kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

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

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

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 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 devretmek,
e) Başkan vekillerini veya asbaşkanları belirlemek,
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

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

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
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(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(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 iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak görevlendirilir.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

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

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Yurt içinde her türlü boks müsabakası ve organizasyonunun iznini vermek ve uygu-

lamalarını denetlemek, müsabakalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek, müsabaka so-
nuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.

c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik
direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin boks 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 ihtiyaçlarını sağlamak.

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

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

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

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

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

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

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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.
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p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

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

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

matla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği dört

üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşan icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda
profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit ede-
ceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar
alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. 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 atanacak 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 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
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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) 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 ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

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

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

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

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

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

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

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

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

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

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

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

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

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıl-

larda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun gö-
revlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş
ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yürütür. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve
(3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılmaz.
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(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.

(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 üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

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

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

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

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı ola-
maz.

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

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

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

oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.
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(2) Divan kurulu; bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim ku-
rulu ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

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

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

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
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Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerin isim listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim eder-
ler.

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

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

(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere göz-
lemci ismi bildirebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre ve

iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun
mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.
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(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararı ile başkan vekiline devredebilir.

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

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
ç) Kulüplerin tescil ve vize ücretleri.
d) Katılım payları, başvuru harçları ve aidatlar.
e) Sponsorluk gelirleri.
f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Ceza ve itiraz gelirleri.
ğ) Yardım ve bağışlar.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

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

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

j) Federasyon başkan adaylarından alınacak başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

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

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

(4) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam,
sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu 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.
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Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

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

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

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış
olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

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

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

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, de-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

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

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

içindeki tüm müsabakaların ve faaliyetlerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
ve benzeri araçlarla yayınlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına
münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabaka ve faaliyetler
televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

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

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

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyon 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 boks

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

(2) Devirlerde boks sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu
Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

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

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

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Boks Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Boks Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, cimnastik takımlarını, özel aerobik - step salonlarını, 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) BCF : Balkan Cimnastik Federasyonunu,
ç) COMEGYM: Akdeniz Cimnastik Konfederasyonunu,
d) Federasyon: Türkiye Cimnastik Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı : Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanını,
f) FIG: Uluslararası Cimnastik Federasyonunu,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Spor Dalı : Federasyon bünyesinde bulunan artistik cimnastik, ritmik cimnastik, genel

cimnastik, akrobatik cimnastik, trampolin ile step, aerobik ve pilates branşlarını da ihtiva eden
aerobik cimnastik spor dallarını,

k) UEG: Avrupa Cimnastik Birliğini,
l) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
m) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

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

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

Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



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 teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden oluşur.

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

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

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIG, UEG, BCF, COMEGYM ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar ta-

rafından 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 temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

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

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,
yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-
ların 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.
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k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
m) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

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

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(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 Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
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 FIG ve UEG’nin ve 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 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, en az üç yıl veya otuzdan fazla 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; artistik kız, artistik erkek, ritmik cimnastik, aerobik
cimnastik ve trambolin cimnastik spor branşlarında kulüplerinin yarışma kategorilerinde takım
halinde yarışmış kulüplerin her kategorisi için birer üye,

(3) Kategoriler küçük, yıldız, genç ve büyük olarak tanımlanır, ritmik cimnastik bran-
şında küçükler ve minikler kategorileri küçükler olarak kabul edilir.

(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 millî 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 sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa 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 vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurulun üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on
sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

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

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

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

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

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

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

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

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.
(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 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.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı 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) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faa-
liyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tes-
cillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenörleri, menajerleri, spor elemanları ve teknik ele-
manları ödüllendirmek.

f) Yarışmalarda 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, faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

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

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

internet, basılı eser yayınları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kul-
lanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve de-
netlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dallarına ait özel ders ücretlerini

sezonluk olarak belirlemek.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve yarışma görevlileri

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

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

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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.
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s) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici 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) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
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 ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

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

üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü, istifası veya üyelik şartlarından
herhangi birini kaybetmesi 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) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

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

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

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.
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Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 kurul’a katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
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(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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.
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(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

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

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

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

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

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

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak,
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar,
ç) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dallarında eğitmenlik görevinde

bulunanlardan, antrenörler, hakemler 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 yarışma yayınlarından ve her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve
temsili yarışmaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelir-
ler,

g) Kurs, seminer, cimnastik eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler,
ğ) Reklam ve yayın gelirleri,
h) Sponsorluk gelirleri,
ı) Kira ve işletme gelirleri,
i) Federasyon başkanlığı adaylık başvuru bedeli,
j) Yardım ve bağışlar,
k) Diğer gelirler.
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(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 yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,
naklen yayın, milli yarışlara 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 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

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

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

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

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

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

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

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

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

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

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

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

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
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(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-
netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

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

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

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

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen 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
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörlere çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Mü-
dürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden kar-
şılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm spor dalı ile ilgili müsabakaların 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 yarışmalar televizyon, radyo,
internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

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

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

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Fe-
derasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen
kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon
genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Cimnastik eğitim kurumları
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların cimnastik spor dalına ait spor merkezlerindeki faaliyetleri Fe-
derasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda se-
zonluk olarak verilir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

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

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (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 40 – (1) 8/2/2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Dağcılık Federasyonunun teşkilat,

genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimleri, ça-
lışmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Dağcılık Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim

Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, dağcılık
branşında etkinlik gösteren spor kulüplerini, diğer tüzel ve gerçek kişi ve kuruluşları, sporcu,
antrenör, mihmandar, teknik direktör, hakem, yönetici, gözlemci, temsilci ve benzeri spor ele-
manları 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 Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) BMU: Balkan Dağcılar Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Dağcılık Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türküye Dağcılık Federasyonu Başkanını,
e) Genel Kurul: Türkiye Dağcılık Federasyonu Genel Kurulunu,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük:Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) IFSC: Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonunu,
h) ISMF: Uluslararası Dağ kayağı Federasyonunu,
ı) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
i) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
j) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
k) Spor dalı: Dağcılık, dağ kayağı ve spor tırmanış faaliyetlerini,
l) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
m) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
n) UIAA: Uluslararası Dünya Dağcılar Birliğini,
o) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

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

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



(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) Federasyona bağlı spor dallarının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılmasını,

gelişmesini sağlamak, gerekli düzenlemeleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak.
b) ULAA, BMU, ISMF ve IFSC tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların

ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi dağcılık, spor tırmanış, dağ kayağı ile
ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek, bu kuruluşların üyelik aidatlarını yatırmak.

c) Federasyonu yurt içinde ve dışında temsil etmek.
ç) Ülke içinde her türlü spor organizasyonları ve yarışmalar düzenlemek ve sürekliliğini

sağlamak; Yarışmalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman ve personel görevlendirmesini
yapmak veya yapılmasını sağlamak.

d) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
e) Yurt dışı ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi

ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri prog-
ramlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek.

f) Antrenörlerin, eğitmenlerin, hakemlerin eğitim ve seminerlerle eğitilmelerini sağla-
mak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını sürekli izlemek,
gerektiğinde yurt dışındaki eğitim ve seminerlere göndermek.

g) Spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve
uygulanan uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak, spor dalları ile ilgili
çalışmaları uluslararası federasyon kurallarına göre yürütmek ve düzenlemek.

ğ) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
h) Spor dallarında kullanılan malzemelerin standartlarını saptayarak, bunların yurt için-

den ya da yurt dışından satın alınmasını sağlamak.
ı) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim-

lerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik ve idari uyuşmazlıkları çözümle-
mek.

i) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların izni ile uluslararası eğitim, seminer,
panel, sempozyum, tanıtım, yarışma ve diğer spor organizasyonlarını düzenlemek ve katılım
sağlamak.

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

k) Spor dallarındaki yarışmaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygula-
mak.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak, bu sporcuların ye-
tişmesi için gerekli tedbirleri almak ve yüksek performanslı sporcular yetiştirmek.

m) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiksel çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, kitap
ve broşür hazırlamak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

n) Spor dalları ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belir-
lemek ve uygulamasını sağlamak.
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o) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve iletişim içinde çalış-
malarını sağlamak.

ö) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan kulüpler, turistik, ticari ve sportif amaçlı yapılan
tırmanma duvarları ve merkezleri ile düzenlenecek olan yürüyüşler için gerekli kuralları dü-
zenlemek, denetlemelerini yapmak, çalışmaları için yetki belgesi vermek, yönetmelik ve talimat
hazırlamak ve uygulamak.

p) Federasyonun amaçlar doğrultusunda, federasyona gelir sağlamak üzere taşınır ve
taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması, işletilmesi, kitap, dergi, broşür basımı ve yayımı ça-
lışmalarını yürütmek.

r) Yurt içinde ve yurt dışında Federasyonca veya diğer gerçek ve tüzel kişiler, kurum
ve kuruluşlarca düzenlenecek dağcılık, spor tırmanış, dağ kayağı ve yürüyüş liderliği ile spo-
ruyla ilgili her türlü etkinliklerin izinlerini vermek.

s) Spor dallarını geliştirmek için öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarla ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yapmak.

ş) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, test ve ölçümler yapmak.
t) Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
u) Spor kulüplerinin ilgili spor dallarına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakem-

lerin tescil, lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmak.
ü) Federasyonun yıllık ve dört yıllık, master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
v) Federasyonun çalışmaları ve spor dalları ile ilgili yönetmelik ve talimatları hazırla-

mak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 100

üyeden az, 200 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10'u oranında Spor Genel Müdürlüğü temsilcileri.
b) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında

oy kullanmak üzere asaleten Dağcılık Federasyonu Başkanlığı yapanlar.
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) Federasyonun üyesi olduğu Dünya veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulunda

seçimin yapıldığı tarihte ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla
beş üye.

e) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla
en fazla milli olmuş beş sporcu.

f) Genel kurul tarihinden 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 kurul tarihinden en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla
büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından
kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

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

1) Seçim tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine ka-
tılmış olan ve genel kurulun yapıldığı yıl faal olan dağcılık ihtisas spor kulüplerine iki üye,
diğer dağcılık spor kulüplerine ise bir üye hakkı verilir.

2) Genel kurula delege göndermeyi hak eden kulüpler; yönetim kurulu kararıyla kulüp
üyeleri arasından temsilcilerini seçerler.
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3) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa
şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu
var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.
Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkı elde edenlerin on
sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

(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) Kulüplerde genel kurulunu yapmış, Federasyon faaliyetlerine fiilen katılmış ve hu-
kuken geçerliliğini sürdüren ve dağcılık branşında faal olması şartları aranır.

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.

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

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,
f) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
g) Federasyona bağlı 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 bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

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

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon Başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
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b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel müdürlük ceza kurulları veya federasyonların ceza veya di-

siplin kurulunca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti ce-
zası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap,
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 ve
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

d) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak.
(2) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az on gün önce üyelerin yüzde 15’inin

yazılı teklifini içeren adaylık başvurusunu federasyona yapar. 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 maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçe-
mez.

(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 federasyonlar ceza veya disiplin

kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası
olmadığına 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 seçimiyle 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) Asbaşkan olarak görevlendirilecek kişinin başkanda aranan koşullara sahip olması
gerekir.

(7) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce 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 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.
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e) Başkan vekilini ve as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

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

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

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

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren spor dallarındaki kulüplerin kayıt ve tescillerini

yapmak.
b) Spor dalları ile ilgili idareci, teknik eleman, eğitmen ve benzeri elemanları eğitmek,

bu elemanların gelişmesi için her türlü önlemi almak, çalışmaları ile ilgili usul ve esasları be-
lirlemek.

c) Lisans, diğer belgeler ile tırmanma duvarları yetki belgelerinden alınacak katılım,
aidat, ceza, tescil, vize, transfer, aktarma, sözleşme ücret oranlarını belirlemek.

ç) Kulüplerin spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak ve çalış-
malarını denetlemek.

d) Kulüpleri, idarecileri, idari, teknik elemanları, sporcuları ve diğer görevlileri ödül-
lendirmek.

e) Faaliyetlerde güvenlik ve sağlık ile ilgili önlemleri almak ve aldırmak.
f) Taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı, borçlanması ve kiralaması yapmak, uluslararası

federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve federasyon
faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri gereksinimlerini sağlamak.

g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyon ile il-

gili her türlü faaliyeti yürütmek.
h) Federasyonun görev alanına giren spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı

eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali
hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
i) Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek ve olağanüstü top-

lanmasına karar vermek.
j) Bütçeyi ve faaliyet programını hazırlamak ve genel kurula sunmak.
k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
l) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için yönetmelik,
talimatlar ve alt düzenleyici işlemleri hazırlamak ve uygulamak.
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o) Müsabakaların sonuçlarını tescil etmek.
ö) Yurt içinde ve dışında her türlü kulüp, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek faaliyetler

ile ilgili izinleri vermek.
p) Federasyonun ek bütçe ve yatırım taleplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
r) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel

Müdürlüğe müracaat etmek.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

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

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

üzere yılda en az altı kez üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

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

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin, üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye 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
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ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

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

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

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

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

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

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

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

(6) 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.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 17 – (1) Dağcılık ve bağlı branşlarda en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği

geçmiş kişiler ile Federasyon Başkanına görevi sona erdiğinde en az on üyenin önerisi ve genel
kurul kararı ile onursal başkanlık unvanı verilebilir. Onursal başkanlık ve onur kurulu unvanının
verilmesiyle ilgili esaslar Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belir-
lenir.

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.
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(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 müdürlüğü 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 veki-
linin 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 müdürlüğü 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 21 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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.
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(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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı 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 resmî
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

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

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

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

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

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 ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

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

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 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.
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(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 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 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. 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.
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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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 yirmidört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

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

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

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

Federasyonun gelirleri
MADDE 29 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

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

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

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

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

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

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

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

(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 30 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü

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

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
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(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-
netim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

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

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

Denetim
MADDE 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 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 33 – (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 müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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 34 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 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 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 spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon 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 38 – (1) Federasyona bağlı spor dalında faaliyet gösteren kulüpler, dağcılık

şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere
devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere na-
killeri yapılamaz.

(2) Devirlerde dağcılığın yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana
Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Dağcılık eğitim merkezleri
MADDE 40 – (1) Kişi ve kuruluşlarca federasyona bağlı bulunan spor dalları için eği-

tim vermek üzere faaliyet gösteren veya yeni açılacak spor merkezlerindeki faaliyetleri fede-
rasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda verilir.

Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 41 – (1) 2/2/2007 tarihli ve 26422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Dağcılık 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 Dağcılık Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE GELENEKSEL SPOR DALLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyo-

nunun teşkilat, 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 Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun genel

kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dallarında faaliyet gösteren spor ku-
lüpleri ile eğitim merkezlerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem,
gözlemci, yönetici ve diğer görevliler 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 Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanını,
d) Genel Kurul: Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Kurulunu,
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: Atlı cirit, rahvan binicilik, atlı okçuluk, atlı kızak, geleneksel kızak, matrak,

aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi v.b spor branşlarını,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

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

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

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

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

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

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Spor dalları ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek,
b) Spor dallarının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yay-

gınlaşmasını sağlamak,
c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak,
ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
d) Spor dallarının uluslar arası tanınırlığını artırmak, yaygınlaştırılmasına ilişkin faali-

yetleri yapmak, Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,
e) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
f) İl müdürlükleri ile koordineli çalışmak,
g) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek,
ğ) Spor kulüplerinin, spor dalları müsabakalarına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör

ve hakemlerin tescil ve vize işlemlerini yapmak,
h) Spor dallarının altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve bu projeleri uy-

gulamak,
ı) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak,
i) Genel Müdürlüğün belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör,

hakem, seyis, nalbant ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek,
j) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-

timlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
k) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları

yarışlara hazırlamak,
l) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için

gerekli tedbirleri almak, ödüllendirmek,
m) Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizas-

yonları düzenlemek,
n) Spor dalları ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve bu ta-

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

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurulun üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
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.
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ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
d) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla üç üye.
e) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezonunu üst üste Federasyon faa-

liyetlerine katılarak tamamlayan kulüplere en fazla dörder üye,
2) İl elemelerinde ilk üç dereceye giren kulüplere ilave birer üye,
3) İl elemelerinde yarı final müsabakalarına kalan kulüplere ilave birer üye,
4) Genel kurul tarihinden önceki son iki yılda branşlarında Türkiye Şampiyonu olan

kulüplere ilave birer üye,
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.

Kulüp temsilcilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste
Federasyon faaliyetlerine katılarak sezonları tamamlayan kulüpler esas alınır.

(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) 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.

(6) 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.

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

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

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

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

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

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

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
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.
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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. 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 kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yö-

netim kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
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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 vekillerini veya as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat, Ana Statü ve genel kurul kararlarında belirtilen diğer görevleri yap-

mak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

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

(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 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 kulüplerin kayıt

ve tescil işlemlerini yapmak, bunları kategori ve gruplara ayırmak, kategorileri düzenlemek,
uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uy-
gulamak,

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) Kulüplerin, Federasyona bağlı branşlarla ilgili kulüp kurmak için yapacakları baş-
vuruları karara bağlamak, ilkeleri tespit etmek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetle-
mek,

d) Federasyona bağlı branşlara ilişkin ekipmanlar, malzemeler ve tesisler ile ilgili ulusal
ve uluslararası kurallara uygun standartları belirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve
bu talimatların uygulanmasını sağlamak,

e) Kulüpleri, sporcuları ve bunların antrenörlerini ödüllendirmek, bu konuda talimat
çıkarmak ve bu talimatı uygulamak,

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
g) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını

yapmak; tesisleri işletmek veya işlettirmek ile Federasyona bağlı branşların faaliyetlerinin her
türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak,

Federasyona bağlı branşlar ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
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ı) Federasyona bağlı branşlar ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her
türlü reklama ilişkin ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım
uygulamak,

i) Federasyona bağlı branşların faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere
Federasyona bağlı branşların müsabaka isim haklarını pazarlamak,

j) Federasyona bağlı branşlar konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak,
üye olmak, temas ve yazışmalarda bulunmak,

k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
l) Kulüp, sporcu, teknik yönetici ve antrenör, hakem ile Federasyona bağlı branşlar ala-

nında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların
görüşlerini de alarak karara bağlamak,

m) Genel kurul hazırlıklarını yapmak,
n) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, genel kuruldan alacağı

yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak,
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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek,

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygula-
mak,

r) Federasyona bağlı branşlar veya Federasyona üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere
Onur Üyeliği unvanı verilmesini genel kurula önermek,

s) Disiplin suçu işleyen kulüp, Federasyona bağlı branşlar ile ilgili faaliyette bulunan
kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri ince-
lemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek,

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda Federasyona bağlı branşların gelişmesi
ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faali-
yetlerinin yürütülmesini sağlamak,

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek,

u) İlgili kanunlar, ana statü, diğer mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri
yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

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

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

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
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.
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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.

(7) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği dört
üye olmak üzere beş kişiden oluşan icra kurulu oluşturabilir. Bu kurul gerekli zamanlarda top-
lanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kurulunun
onayına sunar. Yönetim kurulu tarafından icra kurulu kurulması halinde icra kurulunun toplantı,
karar ve çalışma usul ve esasları, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak 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 çağrılarak 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 üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

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

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı branşlar 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.

(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.
(3) Genel sekreter, federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

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

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

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

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel

Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev sü-
resi kadardır.

(2) 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 yada Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(3) 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda 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 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, Yönetmelik ve ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını de-
netleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe
verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı ta-
rihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebi-
lir.

(6) 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 ilanı takip eden en geç beş gün içe-
risinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bil-
dirmek 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.

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

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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.
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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, 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) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın gelirleri Federasyona aittir.
(3) 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına 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 müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, fe-

derasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine federasyonun ceza/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, 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, Federasyon disiplin/ceza kurulları
ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda
oluşturulacak 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 yapılan her türlü amatör veya profesyonel spor dalı ile ilgili müsabakaların televizyon,
radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine,
yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen her türlü amatör veya pro-
fesyonel spor dalı ile ilgili müsabakaların televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla ya-
yınlanamaz.

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 spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyon 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 ücretleri ve aidatlar her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

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

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

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

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

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 25/3/2007 tarihli ve 26473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Geleneksel Spor Dalları 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 Geleneksel Spor Dalları Fede-

rasyonu Başkanı yürütür.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 125



Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

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

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

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

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

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

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

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

Müdürlüğün resmi 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden 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 görevleri
MADDE 6 – (1) Türkiye Golf Federasyonunun görevleri şunlardır:
a) Golf sporunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu

konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki golf ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş gurupları

için her türlü golf turnuva organizasyonları, yarışma, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri prog-
ramlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

c) 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.

ç) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm
müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını
yapmak.

d) 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.

e) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde
veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak. Taşınmaz
mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek.

g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim-
lerle işbirliği yaparak bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları gidermek ve onlarla
koordineli çalışmak.

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

h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları
yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek.

ı) Yurt içindeki turistik, ticari ve sosyal amaçlı her türlü golf sahalarının gözetim ve de-
netimini yapmak.

i) Uygulanacak handikap sistemini saptamak, tüm amatör golfçuların handikaplarını
vermek ve denetlemek. Gerek görüldüğü durumlarda, yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi üye
kulüplere devretmek.

j) Yurt içindeki tüm golf sahalarının ölçüm ve zorluk dereceleri tespit çalışmalarını yap-
mak ve güncellemek.

k) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve
uluslararası klasmanlarda yükselmeleri için gerekli tedbirleri almak, teşvikleri yapmak ve uy-
gulamak.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
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m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür
hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

n) Spor dalında belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve
uygulanmasını sağlamak.

o) Sporcuların ve kulüplerin lisans, tescil ve vize işlemlerini yapmak.
p) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
r) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
ş) Federasyonunun gelirlerini ve prestijini artıracak, federasyon faaliyetlerine yurt için-

de veya yurt dışında daha kolay destek sağlanmasına imkan verecek projeler oluşturmak ve
gerçekleştirmek.

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

150 üyeden az ve 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten fede-

rasyon başkanlığı yapanlar.
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) Dünya ve/veya Avrupa golf federasyonlarının yönetim kurullarında görev yapanlar

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

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

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

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

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

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten son iki sezon Federasyon faaliyetlerine ka-
tılmış kulüplere onar üye.

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten son iki sezon Federasyon faaliyetlerine ka-
tılmış kulüplerden lisanslı sporcu sayısı 1-100 arası olan kulüpler için ilave birer, lisanslı sporcu
sayısı 100 - 200 arası olan kulüpler için ilave birer, lisanslı sporcu sayısı 200’den fazla olan
kulüpler için de ilave birer üye.

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

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular.

Sayfa : 128                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



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.

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

(6) En az dört yıl Türkiye’de ikamet ettiklerini belgeleyen ve kulüplerde üye olan ya-
bancı uyruklu kişiler genel kurulda üye olabilirler.

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

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

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

(10) Belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının birinci fıkrada öngörülen sayıyı
aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter
huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana Statüyü yapmak 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 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.
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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) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna

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

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
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(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (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.
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 sağlanmak, 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 golf ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branş-
larda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dal-
larının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
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personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin
sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

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

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

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygu-
layabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kurulunun onayına sunar. Yönetim
kurulu tarafından icra kurulu kurulması halinde icra kurulunun toplantı, karar ve çalışma usul
ve esasları, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

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

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

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

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğunun oyu ile alınır. Oy-
ların 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 ve icra kurulu
tarafından uygulanır.

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
fıkrasında 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.
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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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 fıkrasında belir-
tilen 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 ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

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

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

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

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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin 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 müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.
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(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya 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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini
isteyebilir.

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

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

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

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

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde Federasyonu delegelerle ilgili bil-
dirimde bulunmayan kulüpler hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem baş-
latılır.

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

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

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

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.
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(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde 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.
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(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

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

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

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

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

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

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Federasyona üye olup olmadığına bakılmaksızın, turistik, ticari ve sosyal amaçlı golf

kulüpleri veya işletmeleri ile Federasyona bağlı golf kulüpleri veya işletmelerinden alınacak
aidatlar.

ç) Handikap kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri.
d) Saha ölçüm çalışmalarından alınacak ücretler.
e) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
f) Antrenör, hakem ve sporcuların; lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

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

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.
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h) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ı) Transferlerden alınacak pay.
i) Sponsorluk gelirleri.
j) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri.
k) Ceza ve itiraz gelirleri.
l) Yardım ve bağışlar.
m) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
n) 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; bu 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) Harcamaların;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin Ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümleri ile ana statüye ve
talimatlara, spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun
disiplin kurulu,

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

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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,

ç) Federasyona bağlı kulüplerin ulusal ve uluslararası mevzuat ile ana statü ve talimat-
lara aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine federasyon disiplin 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

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

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

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

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

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

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri Federasyonun görev alanına giren konu-
larda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Ku-
lüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına
göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tes-
cil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda
temsil edilemez.

(2) Golf kulüpleri ile ticari, turistik ve sosyal amaçlı özel golf işletmelerine ait golf sa-
haları, Federasyon tarafından tescil edilir. Tescil ücretleri her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

(3) Golf sahası bulunan kulüpler ile diğer golf işletmeleri, Federasyon yönetim kurulu
tarafından, her yıl belirlenen miktarda saha çukur aidatı öder. Golf kulüpleri veya işletmeleri
özel veya uluslararası golf müsabakaları düzenleyebilmek için önceden Federasyonun iznini
almak ve Federasyon yönetim kurulunca belirlenen izin ücretini ödemek zorundadır. Söz ko-
nusu çukur aidatı ve özel veya uluslararası müsabaka veya izin ücreti ödemeyen kulüp ve iş-
letmelerin her türlü müsabaka düzenleme ve handikap sertifikası verme yetkisi iptal edilir, bu
kulüpler müsabakalara katılamaz ve hiçbir şekilde golf müsabakası düzenleyemezler.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler spor

dalı ile ilgili şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş
oldukları şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yer-
den başka yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu
devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

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 yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Golf 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 Golf Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan:
TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyo-

nunun teşkilat, 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 Görme Engelliler Spor Federasyonunun genel

kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüp-
lerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci,
yönetici, temsilci ve benzeri spor elamanları 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 Görme Engelliler Spor Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) IBSA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Körler Spor Federasyonunu,
g) IBCA: Uluslararası Körler Satranç Federasyonunu,
ğ) TMPK: Türkiye Milli Paralimpik Komitesini,
h) IPC: Uluslararası Paralimpik Komitesini,
ı) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
i) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
j) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
k) Spor dalları: Uluslararası federasyonlar tarafından belirlenen spor dallarını,
l) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
m) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Ge-

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

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

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

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden 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 görevleri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır:
a) Görme engelliler spor dallarının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu

konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.
b) IBSA, IBCA ve IPC 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 görme engelliler sporlarıyla ilgili gelişmeleri izlemek,
bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri
programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Antrenör, hakem ve gözlemcilerin yetiştirilmesini, eğitilmesini sağlamak. Başarılı
olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Spor dallarında uluslararası federasyonlar ile de işbirliği yaparak hakem temin edi-
lemeyen dallarda, hakemlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların bel-
gelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

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

f) Yabancı ülkelerdeki görme engelliler sporlarıyla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izle-
yerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

g) Federasyona bağlı branşların malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara
göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine
çalışmak.

ğ) Kulüpler ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
h) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-

nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.
ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu, yö-

neticiler, sporcular, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, refakatçi, istatistikçi
ve benzeri elemanları seçmek, seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak.

i) Spor müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
j) Yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan her türlü spor müsabakalarına ve turnuvalarına

izin vermek.
k) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetiştirilmesi

için gerekli tedbirleri almak.
l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
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m) Görme engelliler sporlarıyla ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film,
slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

n) Görme engelliler sporlarıyla ilgili dergi, gazete, kitap ve benzeri yayınlar çıkarmak,
reklam almak, reklam vermek.

o) Spor dallarında belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek
ve uygulamasını sağlamak.

ö) İllerdeki Federasyon temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir
şekilde çalışmalarını sağlamak.

p) Sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul 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) Türkiye Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu IBSA, IBCA, IPC'nin yönetim

kurullarında ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,
f) Faal olmamak şartıyla görme engelliler spor dallarında en üst seviyede hakemlik ya-

panlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
g) Faal olmamak kaydıyla en az üç yıl veya otuzdan fazla millî takımda teknik direktör

veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine

katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;
1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste büyükler 1. Lig müsaba-

kalarına katılan kulüplere ikişer üye,
2) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste büyüklerde 2. Lig ve yük-

selme grubu müsabakalarına katılan kulüplere birer üye,
3) Millî takıma oyuncu veren kulüplerden gençler veya büyüklerde Avrupa, Dünya

Şampiyonası ile Paralimpik Oyunlarında ilk üç dereceye giren kulüplere üçer üye, bu sayının
yirmiyi geçmesi halinde kulüplerin belirleyeceği temsilciler arasından kura ile belirlenecek en
fazla yirmi üye.

(3) Genel kurullarda, genel kurula katılacak delege sayısının yüz elliden az olması ha-
linde, aradaki üye farkı spor kulüplerine eşit olarak dağıtılır.

(4) Genel kurulu temsil eden üyelerin en az yüzde altmışı kulüp temsilcilerinden oluşur.
Federasyon Faaliyetlerinin yüzde ellisine katılan kulüplere delegelik hakkı verilir. Kulüp tem-
silcilerinin seçiminde 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 millî sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Paralimpik olimpiyatlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
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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.

(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 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 farklı spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına 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 asbaşkanları belirlemek,
f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif etmek,
g) İlgili mevzuat ile belirtilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

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

(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 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 yarışmalar hakkında karar vermek.
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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 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.
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, 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 borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
r) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışın 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, yol-
luk 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 icra kurulu oluşturabilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygu-
layabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak 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 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 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 atanacak 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 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 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 kurulunun
teklifi yönetim kurulunca belirlenir 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 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) 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 ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Onur kurulu üyeliği ve onursal başkanlık
MADDE 18 – (1) Genel kurul tarafından çıkarılacak bir talimat doğrultusunda görme

engelliler sporlarına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek
üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulur. En az sekiz yıl Federasyon başkanlığı yapmış
olanlar doğrudan onur kurulu üyesidir.

(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.

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 so-

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

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

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

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
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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 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 21 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz paralimpik 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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek,
raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel
Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren
otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

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

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

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

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan 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 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.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 151



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 bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

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

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

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

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

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

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

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 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.
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(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 eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

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

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

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
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 30 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu 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 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.
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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 32 – (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, de-

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

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

Disiplin işlemleri
MADDE 33 – (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 Merkez 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 34 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 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 Ödüllendi-
rilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Mü-
dürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden kar-
şılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm görme engelliler müsabakalarının 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 36 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Görme engelliler eğitim kurumları
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

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

Kulüpler
MADDE 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin görme engelliler şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konu-
larda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve 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 39 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin görme engelliler şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre
kuracakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde
tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde görme engelliler sporlarının 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 Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 41 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Görme Engelliler Spor 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 Görme Engelliler Spor Federasyonu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Güreş Federasyonunun teşkilat, genel

kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev,
yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Güreş 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 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 Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

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

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor dalı: Güreş sporunu,
j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu Ana Statüye 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

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

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

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Güreş sporunun gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yay-

gınlaşmasını sağlamak.
c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
d) CELA, FILA 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.

e) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.
g) Spor kulüplerinin ilgili spor dalına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin

tescil veya vize işlemlerini yapmak.
ğ) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yöne-

timlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
h) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-

zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.
ı) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek.
i) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve

spor organizasyonları düzenlemek.
j) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
k) Yurt dışındaki ve yurt içindeki güreş ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş grupları

için her türlü güreş turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri program-
layıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek.

l) Antrenör ve hakemlerin kurslarda yetiştirilmesini ve seminerlerde eğitilmesini sağ-
lamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sü-
rekli izlemek.

m) Ulusal ve uluslararası müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, düzenlenen tüm
müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, idareci, eği-
timci, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

n) Güreş malzemelerinin standartlarını tespit ederek bunların yurt içinden veya yurt dı-
şından teminini sağlamak.

o) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere ik-
tisadi işletme açmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yapmak.

ö) Güreş ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yaparak eğitici film, slayt, broşür ve
dergi gibi materyalleri hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
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p) Güreşte belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uy-
gulamasını sağlamak.

r) İhtiyaç duyulması halinde güreş sporunu geliştirmek, yaygınlaştırmak ve sürekliliğini
sağlamak amacıyla bölgesel veya ülke genelinde güreş liglerinin kurulması için çalışmalar yap-
mak.

s) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım ve menajer, antrenör, yar-
dımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi ve benzeri elemanlardan oluşacak teknik kadroyu
seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmasını ve katılmasını sağlamak.

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

t) Kişi ve kuruluşların, düzenleyecekleri özel yarışma, seminer ve kurslar için gerekli
koşulları yerine getirmek kaydıyla izin vermek; yarışmaların yapılmalarını sağlamak ve de-
netlemek.

u) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayıp bunların altyapısını oluşturarak uygu-
lanmasını sağlamak.

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

150 üyeden az 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurulun üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kulüp temsilcileri.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
c) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla oy kullanmak

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

iki kurul üyesi.
e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
f) FILA ve CELA’nın yönetim, kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Türkiye adına gö-

rev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

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

kaydıyla FILA'nın onur hakem listesi esas alınmak üzere belirlenecek hakemler arasından kura
ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) 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.

ı) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlayan kulüplerden;

1) Büyükler güreş 1 inci liginde serbest stilde müsabakalara katılan kulüpler dört üye,
greko-romen stilde müsabakalara katılan kulüpler dört üye; bir kulübün her iki branşta da yer
alması halinde altı üye,

2) Büyükler güreş 2 nci liginde serbest stilde müsabakalara katılan kulüpler iki üye,
greko-romen stilde müsabakalara katılan kulüpler iki üye; bir kulübün her iki branşta da yer
alması halinde üç üye,

3) Yıldızlar 1 inci liginde müsabakalara katılan kulüpler iki üye; ancak, serbest veya
greko-romen büyükler 1 inci ve 2 nci liginden üye hakkı bulunan kulüplere bir üye,
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4) Yıldızlar 2 nci liginde müsabakalara katılan kulüplerden noter huzurunda gerçekleş-
tirilecek kura ile belirlenecek yedi kulübe ikişer üye,

5) Kadınlar liginde müsabakalara katılan kulüplere ikişer üye,
hakkı elde eder.
(3) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış lig sezonundan önceki sezonda faaliyet-

lere katılmış olmak kaydıyla, üye tespitinde genel kurul öncesinde tamamlanmış son sezondaki
kulübün durumu esas alınır.

(4) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste
federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır. Kulüp temsilcilerinin en
fazla % 50'si en üst lige katılan, en fazla % 30'u Federasyonun diğer liglerinde mücadele eden,
en az % 20'si ise mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

(5) 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.
(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî 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 sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinden belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa
millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(7) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına
ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.

(8) 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.

(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) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(11) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.
(12) Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde

edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

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

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

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
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f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla
iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve
profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) Federasyonun bütçe dışı yapacağı primlerde dahil harcamalara ve yapılacak yatırım-
lara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

h) 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 disiplin kurulları veya spor federasyonlarının di-

siplin 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
yüzde15’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,
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. 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 kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
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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 Başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

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

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

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

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

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

tilen 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 tarafından başkan vekili, yedi üyesi ise as baş-
kan olarak atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan amatör, profesyonel ve her türlü güreş

spor dalı ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Ülke genelindeki tüm güreş müsabaka ve organizasyonların sonuçlarını tescil ederek

olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili idareci, teknik direk-

tör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların ye-
tiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, disiplin, yerli
ve yabancı sporcu tescil, vize, transfer, bonservis ücretleri ile yaş sınırlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin güreş, profesyonel güreş ile Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan
diğer bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, ku-
lüplerin spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Kişi, kurum, kuruluşlar/kulüpler ile yayıncı kuruluşların yurt içinde canlı veya bant-
tan yayınlayacakları her türlü amatör veya profesyonel güreş müsabakaları ile yayın olmadan
düzenlenecek amatör veya profesyonel her türlü güreş müsabakalarının iznini vermek ve bu
müsabakalardan alınacak izin bedelini belirlemek.

f) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.
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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 ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde
spor malzemelerini yurtdışından temin etmek.

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 dalı ile ilgili televizyon, radyo, in-

ternet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda kul-
lanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve de-
netlemek.

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

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

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

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

teşkilatı ve taşra il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve
teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görev-
lilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesaile-
rini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

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

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

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

matla belirlenir.
(3) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarının tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul, gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

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

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

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

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
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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
fıkrasında 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. Ku-
rul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir ra-
por 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 tara-
fından 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 fıkrasında belir-
tilen 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) Disiplin kurulu, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla
alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

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

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

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
(2) Türk güreşine en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçi-

lecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulur. Ayrıca iki dönem Federasyon başkanlığı
yapmış olanlara onursal başkan unvanı verilebilir. Onur kurulu ve onursal başkanlıkla ilgili
düzenlemeler yönetim kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

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

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

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

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 veki-
linin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

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

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Federasyon temsilciliklerinde il hakem
kurulları, il düzenleme/tertip kurulları oluşturulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü Genel Kurul toplanır. 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 Kanun, Yönetmelik ve bu Ana Statüye uygun olarak ya-
pılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üze-
re, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel
kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel ku-
rulun iptalini isteyebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

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

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

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

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

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

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

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

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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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.
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(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

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

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

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel Kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya
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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlene-

rek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur. Federasyonun mali yılı 1 ocak - 31 ara-
lık arasıdır.

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

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

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak,
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay,
d) Kulüplerin tescil ücretleri,
e) İtiraz ve ceza gelirleri,
f) Milli müsabakaların radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınından elde edilecek

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

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

(3) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu 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;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile bu

maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.
(2) Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu,

kulüp ve antrenörlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verile-
bilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt
yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

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

içinde yapılan amatör ve profesyonel her türlü güreş müsabakalarının düzenlenmesi, denetlen-
mesi, bunların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla ya-
yınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yö-
netim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından izin verilmeyen her türlü amatör veya profesyonel güreş mü-
sabakaları televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

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

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

ile diğer spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri Federasyonun görev alanına giren konu-
larda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Ku-
lüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına
göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tes-
cil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda
temsil edilemez.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre
kuracakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde
tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

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

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat

ile diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 22/11/2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Güreş 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 Güreş Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Hentbol Federasyonunun teşkilat,

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 Hentbol Federasyonu genel kurulu, yönetim,

denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer
kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve
benzeri spor elemanları, 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) EHF: Avrupa Hentbol Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Hentbol Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) IHF: Uluslararası Hentbol Federasyonunu,
ğ) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor dalı: Hentbol sporunu,
j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) 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 gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenle-

meyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak.
b) EHF, IHF 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 hentbolla ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili
kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri prog-
ramlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Antrenörlerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzen-
lemek bu amaçla yurt içi ve yurt dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda ve seminer-
lerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli
izlemek, teknik kurulun önerisi ile milli takım antrenörlerini atamak.

d) Ülke içinde ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemek, düzenlenen tüm müsa-
bakaların devamlılığını sağlamak, her türlü salon hentbolu ve plaj hentbolu organizasyonlarına
izin vermek ve denetlemek, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Sporcu, antrenör, hakem, lisans, vize, tescil ve transferle ilgili işlemleri yapmak, üc-
retlerini belirlemek, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek ve pay almak. Kulüplerin
liglere katılım ücretini belirlemek ve sezon öncesi tahsil etmek.

f) Hentbol malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bun-
ların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, liglerde kul-
lanılacak top, hakem kıyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek.

g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak. Bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

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

h) Federasyon il temsilciliklerini kurmak.
ı) Hentbol müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için

gerekli tedbirleri almak.
j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Hentbol ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slâyt ve broşür

hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
l) Ülkemizi temsilen yurt dışında yapılacak olan müsabakalara katılacak olan takımlar

ile diğer personele izin vermek ve denetlemek.
m) İl temsilcilerinin il müdürlüğü ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
n) Yurt içindeki her türlü hentbol salonlarının gözetim ve denetimini yapmak.
o) Uluslararası federasyon tarafından istenen hakem ve gözlemci listelerinin her yıl süresi

içerisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili uluslararası federasyona bildirmek.
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ö) Hakem ve gözlemcilerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve semi-
nerler düzenlemek, yurt dışından eğitmen temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olan-
ların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, yurt
dışına eğitim amaçlı hakem ve gözlemci göndermek.

p) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurmak.

r) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ş) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.
t) Hentbolun altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak.
u) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek.
ü) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

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

150 üyeden az, 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kulüp temsilcileri.
b) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
c) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

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

iki kurul üyesi.
e) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
f) Dünya ve Avrupa federasyonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte

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

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

kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek üç üye.
h) 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 üç üye.

ı) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak ta-
mamlayan Federasyonun en üst liginde yer alan kulüpleri temsilen bay ve bayan takımları için
ayrı ayrı üçer üye.

i) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak ta-
mamlayan Federasyonun diğer liglerinde yer alan kulüpleri temsilen bay ve bayan takımları
için ayrı ayrı birer üye.

j) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste, minik, küçük, yıldız ve genç katego-
rilerinde Federasyonun düzenlediği şenlik, grup, yarı final ve Türkiye Şampiyonalarına en az
iki kez katılarak tamamlayan kulüplere (ı) bendinde oy hakkına sahip kulüpler hariç birer üye.

k) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste
Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır.
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l) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin en fazla yüzde 50’si en üst lige katılan, en fazla
yüzde 30’u Federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az yüzde 20’si mahalli veya böl-
gesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

(3) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanlıkları 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 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 millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(5) Yukarıda belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıra-
lamasına göre şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

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

(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) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(9) Genel kurul üyelerinin oy kullanma şartları şunlardır:
a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.
b) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liginde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına

sahiptir.
c) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.
ç) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması

şarttır.
d) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten ge-

riye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler
genel kurul üyesi olamazlar.

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.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile EHF, IHF ve diğer üye olunacak
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 faaliyetler yapılması amacıyla iktisadi işletme

kurulabilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek.
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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, irtikap,
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 mal varlığı 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 yapar. 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 ücretini belirler. Adaylık ücreti, 40.000 gös-
terge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı ge-
çemez.

(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) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Federasyon söz konusu belgelerin uygunluğunu inceleyip
kesinleşen adaylıkları resmi internet sitesinde başvurudan itibaren iki gün içerisinde ilan eder.

(5) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce 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.

(6) Başkanın ölümü, istifası veya Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek
bir yönetim kurulu üyesi yürütür. Ancak olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre
kalmış ise olağanüstü genel kurula gidilemez.

(7) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, Başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.
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Federasyon Başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

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

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) 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, hentbol 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 on dört asıl üye olmak üzere

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

tilen 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 üç başkan vekili ile altı as baş-
kan atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim kurulu üye sayısının ölüm
veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna
alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hentbol kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri

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

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

gözlemci, 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) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-
ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin hentbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ku-
lüplerin hentbol dalı tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini de-
netlemek.

e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
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 hentbol faa-
liyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
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ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve hentbol ile ilgili
her türlü faaliyetleri yürütmek.

h) Hentbol ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma
ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali
hakları düzenlemek ve denetlemek.

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

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

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Genel kurulunun 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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, taz-
minatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek, yabancı antrenör veya benzeri personeli is-
tihdam etmek.

ö) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar ha-
zırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve
uygulamak.

p) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda hentbolun gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.

r) İlgili mevzuat, Federasyon talimatları ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri
yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Federasyon Başkanının 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 işlemler 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, en az ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen

gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.
(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Baş-

kanın 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 yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bil-

dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir. Kararlar, karar defterine yazılır ve
imzalanır. Başkan tarafından uygulanır.
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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
fıkrasında 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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 fıkrasında belir-
tilen 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 çağrılarak 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.

Sayfa : 180                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



(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.
(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 müdürlüğü 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.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel

Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev
süresi kadardır.

(2) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir.
İl müdürlüğü imkânları ölçüsünde Federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(3) 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.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 20 – (1) Türk Hentboluna en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş ki-

şiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. En az iki dönem Fede-
rasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra Onursal Başkan unvanının veril-
mesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 21 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul; yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde

yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurul raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen

veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,
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2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
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 iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca

belirlenecek bir 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 Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı 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 on beş 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 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
başkanlık 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. İçinde 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 hentbol branşında faaliyet gösteren kulüp-
lerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında hentbol 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 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 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
devredebilir.

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

Federasyonun gelirleri
MADDE 30 – (1) Federasyonların 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, başvuru ücreti ve aidatlar.
ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirler ile iddaa isim
haklarından elde ettikleri gelirlerin %10’u.

e) Milli müsabakaların radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınından elde edilecek
yayın hakkı bedelleri.

f) Sponsorluk gelirleri.
g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.
h) Yardım ve bağışlar.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Federasyon Başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Diğer gelirler.
(2) Federasyonun gelirleri bu Ana Statüde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak har-

canır.
(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(4) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu 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) Harcamaların;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 32 – (1) Federasyonlarda 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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilirler. Bu ihtiyari raporların hazır-
lanmış olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlamasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi bakımından, Federasyona ait muhasebe kayıtları, belli bir otomasyon sisteminde
Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel
Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fe-
derasyon muhasebe servislerinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servislerini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi
konusunda eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 33 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdür-

lükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır.
Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun
olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon Başkanı ve yönetim
kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kayde-
dilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 34 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler,

Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin ceza işlerine Federasyonun ceza/disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar,
sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disip-
linine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak
suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar,
kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına
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, federasyon disiplin/ceza kurulları
ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda
oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 35 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 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 hentbol 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 benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 37 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

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

ve diğer spor kulüplerinin hentbol şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır.
Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler
müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemez.

(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 hentbol şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

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

Kulüpler Birliği
MADDE 40 – (1) Federasyon yönetim kurulu kulüpler birliğinin kurulması için ön-

derlik yapar. Kulüpler birliği hentbol sporunun gelişmesi için tavsiye kararları alabilir. Fede-
rasyon kulüpler birliğinin aldığı kararlara uyup uymamakta serbesttir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 41 – (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, Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 42 – (1) 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Hentbol Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Herkes İçin Spor 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 Herkes İçin Spor Federasyonunun genel kurulu

ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, bu spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüple-
rini, ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yö-
netici, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faali-
yetleri kapsar.

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

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

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

revleri Hakkında Kanunu, 
k) Spor Dalı: Herkes için yaşam boyu spor ve sağlık amacı ile birlikte rekreaktif amaç

güden her türlü fiziksel aktiviteleri,
l) TAFİSA: Federasyonun üyesi bulunduğu Uluslararası Herkes İçin Spor Birliğini,
m) TAFİSA-EUROPE: Federasyonun üyesi bulunduğu Avrupa Herkes İçin Spor ve Fit-

ness Federasyonunu,
n) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
o) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
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ö) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden 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) Karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde ayrım gözetmeksizin insanlarımızı bir araya

getirerek ve tek tek bireylere düzenli spor yapma olanağı tanıyarak alışkanlık kazandırmak ve
sağlıklı yaşama yönlendirmek, sağlam dostluk ilişkilerinin oluşmasını ve toplum bilincinin
yerleşmesini sağlamak.

b) Herkes için spor düşüncesini yaygınlaştıracak ve geliştirecek eğitim faaliyetlerinde
bulunmak; sempozyum, konferans, bölgesel ve uluslararası seminerler, kongreler düzenlemek,
uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak.

c) Spor, sağlık, halkı bilinçlendirme ve hobi amaçlı herkes için spor animatörü, herkes
için spor lideri, wellness, yoga ve rekreatif ve spor - sağlık amacı güden branşlarda antrenörler
yetiştirmek için eğitim programları düzenlemek.

ç) Sağlıklı yaşam, wellness, yoga ve herkes için spor amaçlı özel spor tesislerinin stan-
dartlarını belirlemek ve bu tesislerin denetim, gözetim ve tescil işlemlerini yürütmek.

d) Bilinen serbest zamanı değerlendirme spor türlerine yenilerini eklemek amacıyla
araştırmalar yapmak.

e) Sporla ilgili görevli ve yöneticilerin görevlerini en iyi şartlar altında yerine getire-
bilmeleri için hizmet içi eğitim, seminer ve toplantılar düzenlemek, teşvik edici sertifika prog-
ramları vermek.

f) Resmi yarışma kurallarına bağlı olmayan yarışmalarla, eğlenceye yönelik organizas-
yonları programlamak, düzenlemek veya düzenlenmesi için katkıda bulunmak, denetimini sağ-
lamak.

g) Herkes için spor anlayışı içinde Federasyonu bulunmayan spor dalları için sportif
etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi için katkıda bulunmak, eğitim programları açmak.

ğ) Herkes için spor çerçevesinde yapılacak bütün etkinliklerde ilgili federasyonlar, mül-
ki idareler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle işbirliğine girmek.

h) Herkes için spor etkinliklerinde faaliyet göstermek isteyen kişi ve kuruluşlara yöne-
tim kurulu kararı doğrultusunda gerekli izin ve desteği vermek ve yapılan organizasyonların
denetimini sağlamak.
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ı) Bölgesel ve uluslararası etkinliklere katılarak bu alanda yapılan çalışmaları ve yeni
uygulamaları ilgililerin hizmetine sunmak, bölgesel ve uluslararası kamplar, oyunlar düzenle-
mek, bayramlarda ve özel günlerde spora yönelik festivaller ve şenlikler organize ederek spor
turizmini geliştirmek.

i) Herkes için spor fikrinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak; bu amaçla bilimsel
araştırmaları desteklemek ve yürütmek.

j) Herkes için spor etkinlikleri ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici
film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yap-
mak, spor konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli broşürler, kitapçıklar bastırmak
veya satın alarak dağıtmak.

k) Herkes için spor etkinlikleri yaygınlaştırmak, insanların serbest zamanlarını daha
verimli hale getirebilecek mevcut spor alanı ve tesislerin hizmete sunulması ve yeni tesislerin
açılması amacıyla kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, özel kişi, kamu kurum ve kuru-
luşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yap-
mak, bunların arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

l) Herkes için spor yapan sayısını belirlemek, spor yapanlara lisans vermek, halkı spora
teşvik etmek, düzenlenen etkinlikler sırasında halkın spora ilgisini çekmek ve spor alışkanlığı
kazandırmak amacıyla eşofman, tişört, şapka, çanta, spor ayakkabısı, forma ve benzeri spor
malzemeleri ile çeşitli hediyeler dağıtmak.

m) Uluslararası federasyonlar ile diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafın-
dan konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve
Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

n) Herkes için spor programları ile halkın yaşam kalitesini yükseltmek, sağlık için spora
katılımını artırmak, Federasyonun hedeflerini benimseyen tüm örgüt ve kuruluşlarla bağlantı
kurmak, ortak projeler yürütmek.

o) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek, talep edilen,  özel yarışma, seminer ve
kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getiren kişi ve kuruluşlara izinlerini vermek.

ö) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile iktisadi işletme
kurmak.

p) Herkes için sporla ilgili her türlü hizmeti yürütmek için talimatlar hazırlamak, ya-
yınlamak ve uygulamak.

r) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ş) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak, ilgili kurumlarla ortak yetenek tarama projeleri yürütmek.
t) Spor, sağlık ve hobi amaçlı herkes için spor, sağlık için egzersiz, wellness, yoga eği-

timi veren özel kurs ve eğitim programlarının standartlarını belirlemek, onaylamak ve izin ver-
mek.

u) Performans sporcularına hizmet vermek üzere performans testleri, özel eğitimler ve
kamp programları düzenlemek ve bu amaçla ilgili Federasyonlar ile Genel Müdürlükle ortak
projeler yürütmek, Federasyonların gelişmesi ve büyümesi için iş birliği yapmak.

ü) 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.
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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 BSFAA, CSIT, FISPT, TAFİSA,

TAFİSA-EUROPE'nın yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik
sırasına göre en fazla beş üye,

e) Kura ile belirlenmek kaydıyla;
1) İl valilerinden veya görevlendirecekleri vali yardımcılarından on beş üye,
2) İl belediye başkanlarından veya görevlendirecekleri başkan yardımcılarından on beş

üye,
3) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürlerinden yirmi üye,
4) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerinden kırk üye.
(3) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(4) 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.

(5) 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.

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

(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) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada bir ay veya toplam altı ay hak mah-
rumiyeti cezası alan kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

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

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

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

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
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f) Spor kültürünün gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması ama-
cıyla 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
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.
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Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

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

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

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,
f) 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.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, dokuzuncu mad-
denin üçüncü fıkrasının (a), (b), (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 ve sağlık amaçlı kurulan, herkes için spor, wellness ve yoga kulüplerini kayıt

ve tescil etmek,
b) Spor ve sağlık amaçlı kurulan, herkes için spor, wellness ve yoga ile ilgili idareci,

spor animatörü, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için
her türlü tedbiri almak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

c) Herkes için spor, wellness ve yoga antrenörü diploması, lisanslardan ve merkezlerden
alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek,

ç) Kulüplerin herkes için spor, wellness ve yoga dalı kurmak için yapacakları başvuru-
ları karara bağlamak, kulüplerin Herkes İçin Spor dalı tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhüt-
lerini denetlemek,

d) Kulüpleri, sporcuları, spor animatörleri, il temsilcileri, antrenörleri, hakemleri, idari
ve teknik elemanları ödüllendirmek,

e) Faaliyetlerde ilgili kuruluşlarla temasa geçerek emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri
almak ve aldırmak,

f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak ta-
şınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve herkes için
spor faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak. Spor ko-
nusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli broşürler, kitapçıklar bastırmak veya satın almak
suretiyle temin edip dağıtmak,

g) Gerektiğinde Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve herkes için spor

ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek,
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h) Herkes için spor, wellness ve yoga ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser
yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali
hakları düzenlemek ve denetlemek,

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,
j) Bütçeyi hazırlamak,
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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek,

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

o) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.

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

(3) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği en
az dört en fazla altı kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel
olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede
yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygu-
layabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.
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(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile yapılır. 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 so-

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1)  Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

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

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

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

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

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

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıl-

larda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

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

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun gö-
revlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş
ise bu görevi genel kurul başkanlık divanı yürütür. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve
(3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılmaz.

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

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

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

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün 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 üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

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

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

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

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı ola-
maz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili, asbaşkan veya bir
yönetim kurulu üyesi tarafından, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını
belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edi-
lir.

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
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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) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

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

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

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

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

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

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim ku-
rulu ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

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

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

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

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

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

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

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

(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere göz-
lemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
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(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabin-
deki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel
kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi
bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni bir
zarf verilmez.

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

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

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre ve

iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun
mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

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

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararı ile başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
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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) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
ç) Kulüplerin tescil ve vize ücretleri.
d) Katılım payları, başvuru harçları ve aidatlar.
e) Sponsorluk gelirleri.
f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Ceza ve itiraz gelirleri.
ğ) Yardım ve bağışlar.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Herkes için sporun televizyon ve radyodan yapılacak yayınlarından, her türlü basın

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

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

j) Federasyon başkan adaylarından alınacak başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

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

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

(4) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam,
sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri federasyona aittir.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu 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 ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış
olması, 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) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, de-

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

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

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

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

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

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
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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 müsabakaların ve faaliyetlerin televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
ve benzeri araçlarla yayınlanması, iletilmesi, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına
münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabaka ve faaliyetler televiz-
yon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

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

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

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyon 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 herkes

için spor dalında faaliyet gösteren kulüpler, herkes için spor şubelerini, kanunlarla belirtilen
şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şir-
ketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde Herkes için spor sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda
tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması
zorunludur.

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

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

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 28/1/2007 tarihli ve 26417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

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

Başkanı yürütür.
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Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye İzcilik Federasyonunun teşkilat, ge-

nel 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 İzcilik Federasyonunun genel kurulu ile yöne-

tim, denetim ve disiplin kurullarını, İzcilik dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini, izcilik
eğitim merkezleri ve ilgili diğer kuruluşları, izci, lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve diğer gö-
revliler 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 İzcilik Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri,
g) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlükleri,
ğ) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
h) Spor dalı: İzcilik branşını,
ı) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
i) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

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

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
k) WOSM: Dünya İzcilik Teşkilatını,
l) WAGGGS: Dünya Kız İzci Teşkilatını.
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

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

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
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b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İzcilik ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.
b) İzciliğin gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaş-

masını sağlamak.
c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
d) Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
e) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.
f) Spor kulüplerinin izcilik sporuna katılım işlemlerini, izci, liderlerin ve izcilik gönül-

lülerinin tescil ve vize işlemlerini yapmak.
g) İzciliğin altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve bu projeleri uygula-

mak.
ğ) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
h) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim-

lerle işbirliği yaparak bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
ı) Uluslararası faaliyetlere iştirak edecek olan izci, lider ve izcilik gönüllülerini seçmek,

seçilen kişileri faaliyete hazırlamak.
i) Sonuçlara göre başarılı izcilerin takibini yapmak ve bu izcilerin yetişmesi için gerekli

tedbirleri almak, ödüllendirmek.
j) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası nitelikte kurs, se-

miner, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek ve işbirliği içerisinde uluslar-
arası federasyonun belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak liderler yetiştirmek.

k) İzcilik ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve bu talimatları
uygulamak.

l) WOSM ve WAGGGS ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından
konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi
Federasyonun görev alanına giden konularda yurt dışında temsil etmek.

m) Yurt dışındaki ve yurt içindeki izcilikle ilgili gelişmeleri izlemek, izcilikle ilgili kişi
ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların
uygulamalarını kontrol etmek.

n) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek, düzenlenen tüm faaliyetlerin devam-
lılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, eğitimci, temsilci, uzman ve personel görevlendir-
mesini yapmak.

o) Yurt dışındaki izcilikle ilgili gelişmeleri izleyerek bu gelişmelerden ülke içinde daha
çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

ö) İzcilik malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların
yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

p) Uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak uluslararası kamp, kurs, seminer, panel,
sempozyum ve organizasyonları düzenlemek.

r) Her kademedeki izciler için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
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s) İzcilik ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür ha-
zırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100 üyeden az ve 200 üyeden 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 WOSM veya WAGGGS’ın yö-

netim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş
üye.

e) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon  üst üste Fe-
derasyon faaliyetlerine en az bir öbek, oba veya ekip ile katılan kulüplere birer delege,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste Fede-
rasyon faaliyetlerine en az on izci ile katılan kulüplere ilave birer delege,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste Fede-
rasyon faaliyetlerine en az yirmi izci ile katılan kulüplere ilave birer delege,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste Fede-
rasyon faaliyetlerine en az elli izci ile katılan kulüplere ilave birer delege,

5) Ayrıca genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki sezon üst üste
iki yüzden fazla izci ile Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere her iki sezonda da faaliyete
katıldıkları iki yüzer izci için ilave birer delege verilir.  Ancak bu suretle verilen delege sayısı
bir kulüp için toplamda on beş delegeyi geçemez.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-

larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(6) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile maaşlı veya ücretli olarak izci lider-

liği yapanlar genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce liderliği bırakmamış iseler
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. Genel
kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.
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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.

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) İzcilik sporunun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması ama-

cıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılması konu-

sunda 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.
(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.
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(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 as başkanlara devretmek.
e) Başkan vekili ve as başkanları belirlemek.
f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen 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 as başkan 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) İzcilik kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uy-

gulamak.
b) Faaliyet sonuçlarını tescil etmek, faaliyetleri ertelemek, yarım kalan faaliyetler ile

olaylı ve anlaşmalı faaliyetler hakkında karar vermek.
c) İzcilik ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu

elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bun-
ların kulüp değiştirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, lisanslardan alına-
cak tescil, vize ve aktarma ücretlerini belirlemek.

ç) Kulüplerin, izcilik dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ilkeleri
tespit etmek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek.

d) İzciliğe ilişkin ekipmanlar, malzemeler ve tesisler ile ilgili uluslararası kurallara uy-
gun standartları belirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve bu talimatların uygulan-
masını sağlamak.

e) Kulüpleri, izcileri ve bunların liderlerini ödüllendirmek, bu konuda talimat çıkarmak
ve bu talimatı uygulamak.

f) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



g) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını
yapmak; tesisleri işletmek veya işlettirmek ile izcilik faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, mal-
zeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak,

izcilik ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) İzcilik ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklama ilişkin

ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak.
i) İzcilik faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere izcilik yarışlarının isim

haklarını pazarlamak.
j) İzcilik konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak, temas ve

yazışmalarda bulunmak.
k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
l) Kulüp, izci, teknik yönetici ve liderler ile izcilik alanında görevli diğer ilgililerin baş-

vurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara
bağlamak.

m) Genel kurul hazırlıklarını yapmak.
n) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, genel kuruldan alacağı

yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyon faaliyetlerinde görevlendirilen ve Federasyon teşkilatında çalışan per-

sonelin mali ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet
giderleri ile harcırahlarını tespit etmek, bu konularla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygulamak.
r) İzcilik veya Federasyona üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere Onur Üyeliği un-

vanı verilmesini genel kurula önermek.
s) Disiplin suçu işleyen kulüp, izcilik faaliyetinde bulunan kuruluş, izci, yönetici ve

görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu ki-
şileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda izciliğin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet
ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini
sağlamak.

t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.

u) Kulüplerin izcilik dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüp-
lerin izcilik dalı tescillerini yapmak, faaliyet programları ve taahhütlerini almak, taahhütlerine
uymayan kulüplerin tescillerini iptal etmek.

ü) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez
teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

v) İki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmayan kulüplerin ve bir sezon içinde
kulüp faaliyeti yapmayan kulüplerin izcilik dalının tescillerini iptal etmek.

y) Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra ku-
rulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu ko-
ordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir.
Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında
da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
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(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, yılda en az altı kez üye tamsayısının 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) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(5) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce Başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(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
fıkrasında 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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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.
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Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan üç asıl

üye olmak üzere dört üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir.  Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir raportör se-
çerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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 faaliyetler ve kurslarda; kulüp, izcilik
faaliyetinde bulunan kuruluş, izci, lider, izcilik gönüllüsü, 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 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) 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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin 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.
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(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 müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılardan

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Ge-
nel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini
isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
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Genel kurulun toplantıya 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.

(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 ilanı takip eden en geç beş gün içe-
risinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bil-
dirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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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. İçinde 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.
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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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 yap-
maya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline veya başkan vekillerine 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) Katılım payı, başvuru harçları ve  aidatlar.
ç) İzci, lider ve izci gönüllülerinden lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücreti.
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) İtiraz ve ceza gelirleri.
g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili

olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk 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) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve kurslardan elde edilen reklam, sponsorluk,
naklen yayın gelirleri Federasyona aittir.

(4) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına 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 kurs ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, izci, lider, izcilik gönüllüsü, 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 müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, izci,
lider, izcilik gönüllüsü, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı dav-
ranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak
suretiyle düzenlenen kurs ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
izci, lider, izcilik gönüllüsü, 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, Federasyon 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 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 izci, kulüp ve liderlere Federasyon
tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verilebilir. Ancak bu durumda verilecek
ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin des-
teklenmesi 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 İzcilik faaliyet ve kurslarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen izcilik faaliyetleri ve kursları
televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon 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 Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 20/7/2006 tarihli ve 26234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye İzcilik 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 İzcilik Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Judo Federasyonunun teşkilat, genel

kurulu ile yönetim, denetim, disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Judo Federasyonun genel kurulu ile yönetim,

denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer
kuruluşlarını, 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 Federasyonları 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) EJU: Avrupa Judo Birliğini,
ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
e) Federasyon: Türkiye Judo Federasyonunu,
f) Federasyon Başkanı: Türkiye Judo Federasyonu Başkanını,
g) IJF: Uluslararası Judo Federasyonu,
ğ) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalı: Judo spor branşını,
j) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
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b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) EJU, IJF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uy-

gulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalında 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 ilişkileri 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 müdürlüğü, il temsilcilikleri, bölge sorumluları, kamu kurum ve kuru-
luşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlık-
ları çözümlemek.

ğ) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dallarının sporcu, antrenör ve ha-
kemlerin tescil ve vize işlemlerini yapmak.

h) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

ı) 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.

i) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

j) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

k) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
l) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
m) Yurt içinde düzenlenecek her türlü judo müsabakasına izin vermek bu müsabakaların

denetimini sağlamak.
n) Yurt içindeki her türlü ticari ve sosyal amaçlı judo tesislerinin gözetim ve denetimini

yapmak, judo tesislerinin gerekli standartlara uygunluğunu tespit etmek.
o) İhtiyaç duyulması halinde spor dalını geliştirmek, yaygınlaştırmak, sürekliliğini sağ-

lamak amacıyla bölgesel veya ülke genelinde judo liglerinin kurulması için çalışmalar yapmak.
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ö) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-
zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

p) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
r) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150 üyeden az 300 üyeden 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 EJU ve IJF’nin yönetim

kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Süper Lige katılan ku-
lüplere dört üye, sadece bir yıl yarışan kulüplere ise iki üye,

2) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Avrupa kulüpler şampi-
yonasına katılan kulüplere ilave bir üye,

3) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste süperlig faaliyetlerine
katılarak şampiyon olan kulüplere ilave bir üye,

4) Büyükler, gençler, ümitler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde bay veya bayanlarda
Türkiye şampiyonlarına katılarak genel kurulun yapıldığı tarihten önce iki sezon üst üste Fe-
derasyon faaliyetlerini tamamlayan kulüplerden, en az altı ve altıdan fazla faaliyete katılmış
kulüplere ilave iki üye,

verilir.
ı) Erkek ve bayan liglerinde yer alan kulüpler, genel kurulda ayrı ayrı oy hakkına sa-

hiptir.
(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) Judo branşında genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış

olmaları kaydıyla, oy kullanmak üzere;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
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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 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.

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 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
yüzde15’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. Aday-
lık 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) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
d) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
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
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce 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 Başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on

dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şartlar aranır, seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve
(ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi Başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası gibi ne-

denlerin 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 Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan branşlarda faaliyet göster-
mek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yap-
mak, 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 ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı
spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

h) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,
internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve
denetlemek.

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
j) 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.

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, taz-
minatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

p) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
r) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.
Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek
üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
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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 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
iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasında 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 ölümü 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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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, bir başkan vekili
ve bir raportör seçerler.

(2) Kurulun asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şart-
lar 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, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin
ölümü veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek
üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Kurul, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Fe-
derasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı
spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, 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 yöne-
tim kurulunca çıkarılan talimatla belirlenir.

(5) Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fede-
rasyon Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan 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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin 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 müdürlüğü ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.
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(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 olmak kaydıyla ekim ve kasım ayları içerisinde yönetim kuru-
lunca belirlenen bir tarihte yapılır.

ç) Mali genel kurulda, son dönemin bilançosu ve mali tabloları ile bir sonraki dönemin
bütçesi görüşülür ve Federasyonun iş ve işleyişi ile ilgili konularda kararlar alınır.

d) Bilanço ve mali tablo uygun görülmesi halinde ibra edilir.
e) Bir sonraki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır.
(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 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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Ge-
nel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun
yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini
isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
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Genel kurulun toplantıya 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 as başkan ya
da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını be-
lirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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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 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.
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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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 yap-
maya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla Başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında Başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
l) Özel spor salonu kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi

ücretleri ile aidatlar.
m) Turnuva ve lig müsabakaları ile eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim semi-

nerlerinden alınacak katılım bedelleri.
(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) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, 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 müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
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ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler,
tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon 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 Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 26/1/2007 tarihli ve 26415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Judo ve Kuraş 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 Judo Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Kano Federasyonunun teşkilat, 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 Kano 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 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 Federasyonları 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) ECA: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Kano Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Kano Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Kano Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) ICF: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası kano federasyonunu,
ğ) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor Dalları: Federasyon bünyesinde bulunan durgunsu kano, akarsu kano, akarsu

kano slalom, deniz kanosu, dragon tekne, kano yelken, kano polo, kano maraton ve ECA ve
ICF faaliyet alanındaki diğer kano sporlarını,

j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden 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) ICF ve ECA tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın

uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi ilgili spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında 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 müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan millî takım sporcuları ile menajer, antre-
nör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen ta-
kımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
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(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Millî 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 ICF ve ECA'nın yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla millî 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 millî takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda sadece erkek
ya da sadece kadın kategorisinde katılan kulüpler iki üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda hem erkek hem
de kadın kategorilerinde katılan kulüpler dört üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda millî takımlara
sporcu vermiş kulüpler ayrıca ilave bir üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(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) 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 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.
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(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 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 vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen 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 tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar

vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik

direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlanmak, 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.
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d) Kulüplerin Federasyona bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvu-
rularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının 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 ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri

ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon Başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
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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 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
fıkrasında 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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 fıkrasında belir-
tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c)
ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) 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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev ya-
par.

Sayfa : 242                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



(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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı 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
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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.

(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.
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(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
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(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 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.

Sayfa : 246                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



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 millî 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) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon 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 Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 21/1/2007 tarihli ve 26410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Kano 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 Kano Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Kürek Federasyonunun teşkilat, ge-

nel kurulunun oluşumu ve toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışmaları
ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Kürek Federasyonu genel kurulu, yönetim ku-

rulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp,
sporcu, antrenör, hakem, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların ka-
tıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Kürek Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Kürek Federasyonu Başkanını,
d) FISA: Federasyonun üyesi bulunduğu uluslararası federasyonu,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
ğ) İl müdürü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerini,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) Spor dalı: Kürek sporunu,
i) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
j) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
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c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilci-

likleri kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.
b) Spor dalının gelişmesini, her yaş grubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygın-

laşmasını sağlamak.
c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
d) Federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
e) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) İl müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
g) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek, bu amaçla kamplar açmak.
ğ) Spor kulüplerinin ilgili spor dalına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin

tescil veya vize işlemlerini yapmak.
h) Spor dalının alt yapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak.
ı) Spor dalı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygula-

mak.
i) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek.
j) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim-

lerle işbirliği yaparak bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
k) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve

spor organizasyonları düzenlemek.
l) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
m) Yabancı ülkelerdeki kürek sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bil-

gilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
n) Kürek malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dı-

şında yaptırılmasına ve temin edilmesine çalışmak.
o) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları

yarışmalara hazırlamak.
ö) Kürek ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür ha-

zırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapmak.
p) Dilediği bankalarda hesap açmak ve bu hesaplara para yatırmak veya hesaplardan

para çekmek.
r) Taşınır veya taşınmaz mallar ile deniz ve kara vasıtaları kiralamak, kiraya vermek,

bakım, onarımlarını yapmak, Genel Müdürlüğün onayı ile almak ve satmak.
s) Kürek sporu ile ilgili kullanılan tüm teknik ve sportif malzemelerin ithalatı, imalatı,

ihracatı, alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması.
ş) Kürek sporu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, Federasyonun tekne ve diğer

teknik malzemelerinin nakil işlemlerini yapmak, dışarıdan nakil vasıtası kiralamak veya Fe-
derasyonun nakil araçlarını kiraya vermek.

t) Federasyonun genel merkezi ve bölgelerinde kürek sporunun tanıtımı ve yaygınlaş-
tırılması amaçlı yarışma tesisi, sosyal tesis, kamp merkezi, konaklama tesisi, kayıkhane, iskele,
parkur ve barınak yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.
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Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması

ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel kurul üye sayısı 150’den az, 300
üyeden fazla olamaz.

(2) Genel  kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
b) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten

Federasyon Başkanlığı yapanlar.
c) Türkiye Amatör Spor Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek en fazla iki üye.
d) FISA yönetim kurulunda seçimin yapıldığı tarihte Ülkemiz adına görev yapanlar

arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
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) Kulüp temsilcileri;
1) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezonda kayıt ücretlerini yatırmış ku-

lüplerden her yıl için birer temsilci,
2) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste yapılan olimpik tekne

sınıflarının (1x,2x,4x,2-,4-,8+) tamamının yer aldığı Federasyon faaliyetlerinde kulüplerin ka-
tıldığı tekne sınıflarının yıllık bazda toplamının ortalaması kulübün o sezon için delege sayısını
belirler,

3) Deniz küreği branşında; genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste
yapılan Federasyonun Faaliyet Programında yer almış tüm deniz küreği yarışlarına üç sınıfta
(1x,2x,4x+) katılan kulüplerden iki temsilci, iki sınıfta katılan kulüplerden birer temsilci oy
kullanma hakkına sahip olurlar.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı toplam üye sayısının %60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla; 
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c)  bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa
milli olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.
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(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan, 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 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 federasyonlarını 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, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 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 çarpımı sonucu bulunan meb-
lağı 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.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 253



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
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) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde

bu yetkisini başkan vekiline devretmek.
e) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
f) Genel kurul tarafından tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yö-

netim kuruluna teklif götürmek.
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) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen 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 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. Asıl ve yedek
üye sayısının on bire inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve

tescil etmek, gruplara ayırmak ve faaliyetlerini düzenlemek.
b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
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c) Kürek ile ilgili yönetici, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğit-
mek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sporcuların kulüp değiştirmeleri ve
çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil ve vize ücretlerini
tespit etmek.

ç) Kulüplerin kürek dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla
ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek.

d) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak.
e) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve kürek faa-
liyetlerinin her türlü araç ve gereç ile malzeme alımı ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, sportif
malzemelerin kulüplere destek amacıyla tahsisini, kiralanmasını ve satılmasını sağlamak.

g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı
spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

ğ) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,
internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
ı) 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.

i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
j) Bütçeyi hazırlamak.
k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
l) Genel kurulun belirlediği limitler dâhilinde Federasyon Başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

n) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

o) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ö) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda, spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

p) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

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 ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir. Ayrıca bu icra kurulunda profes-
yonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir.
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(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce Başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak 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
fıkrasında 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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.
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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 raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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) Kurul, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Fe-
derasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı
spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yö-
netici 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) Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fede-
rasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile yapılır. 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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
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(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 müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü
geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin ikinci
ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Kanun, Yönetmelik ve Ana Statüye 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 ku-
rulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun
iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
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Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinde Federasyon tarafından gö-

revlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini
imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı ola-
maz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca, üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık gö-
revlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve
üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, Kanun, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gün-
dem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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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 kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde
bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır.
Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer ko-
nular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilan edilen gündemde belirtilen hususlar dışında başka
bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
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(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise Başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben Federasyona teslim edilir
ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federas-
yona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun
internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında Başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
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b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynak.

c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin branş tescil ve kayıt 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, Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalardan elde edilen reklam, spon-
sorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu 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;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına 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 müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 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 spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil
edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon 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 bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin kürek şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları
veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde kürek sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye

Kürek 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 Kürek Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MASA TENİSİ  FEDERASYONU
ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun teş-

kilat, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu,
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Ana Statü; Türkiye Masa Tenisi Federasyonu genel kurulu, yönetim,

denetim, disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini, ilgili diğer kuru-
luşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elemanları ve 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) BTTU:Federasyonun üyesi bulunduğu Balkan Masa Tenisi Birliğini,
ç) ETTU:Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Masa Tenisi Federasyonunu,
d) Federasyon:Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı:Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanını,
f) Genel Müdürlük:Spor Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdür:Spor Genel Müdürünü,
ğ) ITTF:Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunu,
h) İl Müdürlüğü:Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü:Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) MTTU:Federasyonun üyesi olduğu Akdeniz Masa Tenisi Birliğini,
k) Spor Dalı:Masa tenisi sporunu,
l) Tahkim Kurulu:3289 sayılı Kanunun Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
m) Talimat:Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan Federas-

yonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
n) Yönetmelik:19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonların merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyon yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) ITTF, ETTU, MTTU, BTTU ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tara-

fından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve
Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili konularda uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle  ilgili
gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsa-
baka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip 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 müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm
müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci, gözlemci ve diğer görevlilerin ata-
masını yapmak.

e) Yabancı ülkelerdeki masa tenisiyle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bil-
gilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Masa tenisi malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılması veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yap-
mak. Bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

h) Masa tenisi müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
ı) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak ve bu sporcuların

yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.
i) Federasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz mal alım satımı

ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek.
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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 takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi gibi elemanlardan oluşan teknik kadroyu
seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

m) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli ted-
birleri almak, ödüllendirmek.

n) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
o) Yurt içindeki her türlü masa tenisi salonlarının gözetim ve denetimini yapmak.
ö) Spor dalı  ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, slayt ve

broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
p) İllerdeki masa tenisi temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir

şekilde çalışmalarını sağlamak.
r) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
(2) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ITTF’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Fe-

derasyon, ITTF ve ETTU’nun mevcut yasa, kural ve talimatları ile ek ve değişikliklerini uy-
gular. Talimatlar ITTF’nin kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, ITTF’nin Anti-Doping ku-
ralları, anlaşmazlıkların çözümü ve sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını da aynen
uygular.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150 üyeden az ve 300 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
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) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten

Federasyon başkanlığı yapanlar.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ITTF ve ETTU’nun yönetim

kurullarında ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla;

en fazla milli olmuş sporcular arasından kura ile belirlenecek beş üye.
g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla;

büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktörlük veya
antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla;
en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten sezonda, federasyonca tescil olan en üst lig
müsabakalarına katılan kulüplerden üçer üye.
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ı) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten sezonda, federasyonca tescil olan 1 inci ve 2 nci
lig müsabakalarına katılan kulüplerden birer üye.

i) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten sezonda, federasyonca tescil olunan terfi li-
ginde müsabakalara katılan takımlara, dereceye girme sırasına göre, toplam kulüp oylarının
en az %20’si kadar kulüplere, birer üye.

j) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten sezonda, federasyonca tescil olan en üst ligde
şampiyon olan erkek ve bayan kulüplerine ilave birer üye.

k) Genel kurul çağrı tarihinden önce; büyükler kategorisinde son yapılan ve biten Avrupa
Kupalarında ülkemizi temsil eden kulüplere, erkek ve bayanlarda ayrı ayrı ilave birer üye.

l) Büyükler kategorisinde Avrupa Kupalarında şampiyonluk elde etmiş kulüplere ilave
birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) 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) 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 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 vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

(10) Liglerden çekilen takımlar oy kullanma haklarını kaybeder.
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.
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d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak,

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza 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. Ancak, olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan
az süre kalmış ise olağanüstü genel kurula gidilmez.

(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 vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek,
f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif et-

mek,
g) İlgili mevzuatla  belirtilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört  asıl üye olmak üzere

toplam on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(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 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) Masa tenisi kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar

düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Masa tenisi 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) Kulüp, yerli-yabancı sporcu, hakem, antrenör ve öğreticilerin belge ve lisanslarının,
vize, seminer, transfer, bonservis, sözleşme, yarışma, tescil, lig katılım yıllık vize ve ücretlerini
tespit etmek.

d) Kulüplerin masa tenisi dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak,
kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için  her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve masa tenisi ile il-

gili her türlü faaliyetleri yürütmek.
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ı) Masa tenisi ile ilgili televizyon, radyo, Internet, basılı eser yayınları, kulüplerin ya-
rışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde 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 yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Başkan vekillerini belirlemek.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, taz-
minatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
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 masa tenisinin gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme  kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

u) İlgili kanunlar, Ana Statü, diğer mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri
yerine 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 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.
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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 atanacak 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
maddesinin 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 denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun
teklifi yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl  üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir.  Asıl ve yedek
ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve
bir 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 maddesinin
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, masa
tenisi 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 yöne-
tim 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) 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 ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.
Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları arasında 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 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.

(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, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile Genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca Genel Kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık gö-
revlisi 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.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 275



(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  kurul-
larının  sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
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(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır;
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden 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, masa tenisi 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) 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1)  Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1)  Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü mad-

desi 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 masa tenisi müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konu-
larda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından
kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri
Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve
tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda
temsil edilemez.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyona görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet

gösteren kulüpler spor dalı ile ilgili şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre ku-
racakları 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. Devre
ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

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) 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Masa Tenisi 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 Masa Tenisi Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Muaythai 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 Muaythai Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) EMF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Muaythai Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Muaythai Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) IFMA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Muaythai Amatör 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: Muaythai sporunu,
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 yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) WMC: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Muaythai Konseyini,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden 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 dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.
b) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) WMC, EMF, IFMA tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her

türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi muaythai ile ilgili konularda yurt dışında
temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki muaythai 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) Muaythai malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bun-
ların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak. Bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ)  Genel Müdürlük ile WMC, IFMA, EMF’ın 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, uygulamalarını de-
netlemek.

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi gibi elemanlardan oluşan teknik kadroyu
seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak
ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve yüksek performanslı sporcuların yetişmesi
için gerekli tedbirleri almak, ödüllendirmek.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt 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 önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Muaythai ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
ş) Yurt içindeki her türlü Muaythai tesislerinin gözetim ve denetimini yapmak.
t) Yurt içindeki Muaythai tesislerinin ölçüm ve gerekli standartları tespit çalışmalarını

yapmak ve güncelleştirmek.
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 IAAF, EAA, ABAF’ın yönetim

kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,
e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu,
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği toplam en az üç faaliyete katılan kulüplerden
kulüp yönetim kurulunca belirlenecek iki üye.

2) Federasyonun ulusal alanda düzenlediği toplam en az iki faaliyete katılan kulüplerden
kulüp yönetim kurulunca belirlenecek bir üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(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,
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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 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 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) Başkanı, 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 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.
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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.

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) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için 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 yedi 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 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 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 payları ile aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil,

vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
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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, 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 borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
r) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
personelin sayısını, bu personelle birlikte  profesnonel olarak istihdam edilecek görevlilerin
sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, taz-
minatlarını, 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 kanunlar, Ana Statü, diğer mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri
yerine 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 kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının 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.
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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 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 atanacak 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 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 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 ettirilmek suretiyle, genel
kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
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) 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) Federasyon yönetim kurulu işlerin yoğunluğundan dolayı Federasyonun işlerinin da-

ha iyi yürümesi için genel sekreter yardımcısı görevlendirir, genel sekreter yardımcısı yönetim
kurulunun kararları çerçevesinde genel sekretere yardımcı olur, yokluğunda genel sekreterin
yapacağı görevleri yürütür, gerektiğinde başkanın onayıyla genel sekretere vekalet eder.

c) 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.

ç) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.
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(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 kasım veya aralık ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 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.
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(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır ve bu karar internet sitesinde duyurulur. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tah-
kim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş
gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(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 kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar
kurabilir.

(7) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
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(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim Kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak,
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c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,
d) Kulüplerin tescil ücretleri,
e) Ceza ve itiraz gelirleri,
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler,

g) Kurs, seminer, muaythai eğitim kurumlarından ve iktisadi işletmelerden elde edilecek
gelirler,

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,
h) Sponsorluk gelirleri,
ı) Kira ve işletme gelirleri,
i) Yardım ve bağışlar,
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri,
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışmalardan elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın, milli yarışmalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde altyapı ve eği-

time ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık
harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) 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

Sayfa : 294                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



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 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 spor dalı ile ilgili müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin muaythai şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen
kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Fede-
rasyon genel kurulunda temsil edilemez.

(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 spor kulüpleri, spor dalı ile ilgili  şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara
göre kuracakları veya kurulmuş oldukları şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi
halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre
ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 1/7/2009 tarihli ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Muay Thai 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 Muaythai Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU
ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Okul Sporları Federasyonunun teş-

kilat, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorum-
lulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Okul Sporları 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 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 Hakkındaki 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 Okul Sporları Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Okul Sporları Federasyon Başkanını,
d) Genel Kurul: Türkiye Okul Sporları Federasyonu Genel Kurulunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) ISF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Spor Dalı: ISF’e bağlı tüm branşları,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
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 yayımlanarak yürürlüğü 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
Federasyon Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden 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) Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla, kısa,

orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak.
b) İlgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından

konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatların ve teknik kuralların ISF
kural ve talimatlarına göre uygulanmasını sağlamak.

c) Uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler için plan, program ve hazırlıkları yap-
mak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek, bunlarla ilgili karar
ve tedbirleri almak ve uygulamak.

ç) Alt yapı ve yetenek tespit projeleri hazırlamak.
d) Türkiye’yi okul sporları ile ilgili tüm konularda ve ilgili kurullarda yurt dışında temsil

etmek, uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak.
e) Federasyonun görev alanına giren konularda hukuki, idari ve mali düzenlemeler yap-

mak, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak.
f) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yap-

mak, bunun için yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri
almak.

g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden
ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

ğ) Uluslararası yarışmalara katılacak okul sporcularının malzemelerinin standartlarını
tespit etmek.

h) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarını düzenlemek.
ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan teknik kadroyu ve sporcuları müsaba-

kalara hazırlamak.
i) Genel Müdürlüğün iş birliği yaptığı dopingle ilgili kurumların alacağı kararlara uya-

cağını taahhüt etmek.
j) Yurt dışı yarışmaların sonuçlarına göre başarılı sporcuları ödüllendirmek.
k) Federasyona bağlı spor dallarıyla ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, her

türlü eğitici-tanıtıcı film, slayt, broşür ve benzeri görsel ve basılı yayını hazırlayarak bu konuda
tanıtım, organizasyon ile basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

l) İl temsilcilerinin kendi aralarında, il müdürlükleriyle, kulüplerle ve kamu kurum ve
kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

m) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak her türlü ticari faaliyette
bulunmak.

n) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
o) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ö) Türkiye’yi okul sporları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, bu kuruluşların

üyelik aidatlarını yatırmak.
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p) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını performans programını

içeren taahhütnameyi bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla ilgili spor da-

lında oy kullanmak üzere asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,
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) ISF yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Ülkemiz adına görev yapanlar

arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
(3) Okul ve kulüp temsilcilerinin tespitinde aşağıdaki kriterler esas alınır;
a) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak temsil

etmiş okullara iki delege, okul müdürü ve başyardımcısı,
b) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi takım olarak tem-

sil etmiş okulların faal okul spor kulübü varsa, kulüp başkanı ve başkan yardımcısı,
c) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında Ülkemizi ferdi sporlarda

en az iki sporcu ile temsil etmiş okullara bir delege okul müdürleri, ikiden az sporcu ile temsil
etmiş ise faal okul spor kulübü varsa kulüp başkanı,

ç) Seçim tarihinden önce son iki dönem ISF yarışmalarında ülkemizi okul takımı olarak
temsil etmiş ve şampiyonada ilk üç dereceyi elde eden takımlar adına ilave bir delege,

d) Farklı spor dallarında; erkek ve kız olarak ayrı kategorilerde uluslararası ve ISF ya-
rışmalarında ülkemizi temsil etmiş olan okulların her branşı ayrı ayrı değerlendirilir ve bu fık-
ranın (a), (b), (c) ve (ç)  bentlerindeki oy kullanacak sayısı kadar delege hakkı verilir.

(4) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca 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) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir kez oy kullanabilir.
(7) Delege tespiti, okullarda okul müdürü tarafından, okul öğretmenleri arasından, Ku-

lüplerde ise yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir.
(8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.
(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.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.
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ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alım 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) Okul spor dallarının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması

amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
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, irtikap,
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 mal varlığı 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 ez 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,
c) Tahkim Kurulu, Genel müdürlük ceza kurulları veya federasyonların ceza ve disiplin

kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası
almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı 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 kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce 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.
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Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini kanun, yönetmelik, ana statü ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek,
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini ve asbaşkanlarını 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 olmak

üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(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 en az 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) Okul sporları ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem, teknik komiser, spor-

cu, masör ve benzeri elemanların eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, bu elemanların
gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları, düzenlemeleri
yapmak ve uygulamak.

b) Okul sporları faaliyetlerini yurt sathında yaymak ve sevdirmek için belirleyeceği il-
lerde, sahalar ve salonlar inşa ettirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.

c) Kulüp donanımları, malzemeleri ve tesisleri ile ilgili uluslararası kurallara uygun ta-
limatlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, bu konularla ilgili talimatlar hazırlamak
ve uygulamak.

d) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez
teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
personelin sayısını, sözleşme ücretlerini, sosyal haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini ve
gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

e) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
f) Federasyonun il  temsilciliklerini kurmak.
g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak.
ğ) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan yurt dışı spor faaliyetleri ile ilgili televizyon,

radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüpler ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizat-
larda kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek
ve denetlemek.

h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
ı) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
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i) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri
ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

j) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
k) Bütçeyi ve faaliyet programlarını hazırlamak; gerekirse genel kuruldan alacağı yetki

ile bütçe kalemleri arasında ödenek değişikliği yapmak.
l) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
m) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
n) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve okul

spor faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak.
o) Okul sporları konusunda uluslararası organizasyonlarla iş birliği yapmak.
ö) Uluslararası okul sporları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her

türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
p) İlgili kurumlarla ISF yarışmalarına yönelik; organizasyon, statü, lisans ve benzeri

konularda protokol yapmak.
r) Okul sporları faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere ISF organizas-

yonlarına sponsorlar bulmak.
s) Uluslararası gençlik  spor oyunları düzenlemek.
ş) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici

faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurmak.
(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 koordinatörünü 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.

(4) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye 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 çağrılır.

(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleriyle birlikte 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. Başkan ve icra kurulu 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 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.

(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) Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca
Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona
bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
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(5) Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fede-
rasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan 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.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
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b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü
geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır.  Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
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(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler,  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) Kurul, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine
göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Kurul oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu
tarafından karara bağlanır.

(4) Kurul, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi dü-
zeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel
kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan de-
lege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.
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Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar
kurabilir.

(7) Genel kurulda; görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel Kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya
herhangi bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
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(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar 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.

(5) Genel sekreterin görevli, izinli ve raporlu olması halinde, yerine genel sekreterde
aranan şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenerek kurulca görevlendirilen
üye vekâlet eder.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Ceza ve itiraz gelirleri.
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.
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e) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Kira ve işletme gelirleri.
h) Yardım, bağışlar, katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ı) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
i) 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2)  Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların
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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 bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak; Federasyonun faaliyet

programında yer alan uluslararası faaliyetlerde; 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 ku-
rulu,

(2) 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 mad-

desi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hiz-
met ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörlere çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Mü-
dürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden kar-
şılanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 34 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 35 – (1) Türkiye Okul Sporlarına en iyi şekilde hizmet etmiş ve emeği geçmiş

kişiler arasından seçilecek üyelerden, onur kurulu oluşturulması ve onursal başkanlık unvanı
verilmesi ile ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 36 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ve Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Fe-

derasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 37 – (1)10/7/2007 tarihli ve 26578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye  Oryantiring Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Oryantiring Federasyonunun teşki-

latı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorum-
lulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Oryantiring Federasyonunun genel kurulu ile

yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, oryantiring dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini
ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, eğitmen, menajer, hakem, gözlemci, yönetici, mü-
sabaka temsilcileri ve diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/05/1986 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 Oryantiring Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanını,
d) Genel Kurul: Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulunu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) IOF: Uluslararası Oryantiring 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: Oryantiring 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 resmi 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Spor dalının ülke düzeyinde gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenle-

meyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,
b) IOF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygula-

nan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı
ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki oryantiring ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla il-
gili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri prog-
ramlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

ç) Antrenörlerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzen-
lemek bu amaçla yurt içi ve yurt dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda ve seminer-
lerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli
izlemek, teknik kurulun önerisi ile milli takım antrenörlerini atamak,

d) Ülke içinde ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, düzenlenen tüm yarışma-
ların devamlılığını sağlamak, her türlü oryantiring organizasyonlarına izin vermek ve denetle-
mek, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

e) Sporcu, antrenör, hakem lisans, vize, tescil ve transferle ilgili işlemleri yapmak üc-
retlerini belirlemek, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek ve pay almak. Kulüplerin
liglere katılım ücretini belirlemek ve sezon öncesi tahsil etmek,

f) Oryantiring malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, liglerde
kullanılacak top, hakem kıyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek,

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak. Bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek,

h) Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açmak, personel
istihdam etmek,

ı) Oryantiring yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,
i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için

gerekli tedbirleri almak,
j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
k) Oryantiring ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slâyt ve broşür

hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
l) Türkiye’yi temsilen yurt dışında yapılacak olan yarışmalara katılacak olan takımlar

ile diğer personele izin vermek ve denetlemek,
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m) İl temsilcilerinin  il müdürlükleri ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmala-
rını sağlamak,

n) Uluslararası federasyon tarafından istenen hakem ve gözlemci listelerinin her yıl sü-
resi içerisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili uluslararası federasyona bildir-
mek.

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 IOF yönetim kurullarında Tür-

kiye  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; genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst
üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan Kulüp temsilcilerinin sayısı belirlenirken,
kulüplere puan verilir. Bu puanlama aşağıdaki gibi belirlenir:

1) Büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine katılarak tamamla-
yan kulüplere birer puan,

2) Milli Takıma sporcu veren kulüplere, Milli Sporcu sayısına bakılmaksızın birer puan,
(3) Kulüplerin aldıkları toplam puanlar, genel kurulu oluşturacak maksimum ve mini-

mum üye sayısı dikkate alınarak; Federasyonun yönetim kurulunca belirlenecek katsayı ile
çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan sayı, kulübün oy kullanacak üye sayısını belirler.

(4) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst üste Federasyon
faaliyetlerine katılarak tamamlayan Kulüplerden her hangi birisi katsayı çarpımı sonucunda
bir puanın altında kalması durumunda, puanlar bir’e tamamlanarak bir üye ile genel kurulda
temsil edilmesi sağlanır.

(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 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.

(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 kullanılmaz.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,
b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
ç) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
d) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuru-
luna yetki vermek,

e) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

f) Oryantiring sporunun 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 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 Kanun, Yönetmelik, Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek,
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya asbaşkanlara devretmek,
e) Başkan vekili ve asbaşkanları belirlemek,
f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için 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.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
a) Oryantiring kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları kategori ve gruplara ayırmak,

kategorileri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili tali-
matları hazırlamak ve uygulamak,

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, yarışları ertelemek, yarım kalan yarışlar ile olaylı
ve anlaşmalı yarışlar hakkında karar vermek,

c) Oryantiring sporu ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri ele-
manları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik
haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzen-
lemek, lisanslardan alınacak tescil, vize ve aktarma ücretlerini belirlemek,

ç) Kulüplerin, oryantiring dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak,
ilkeleri tespit etmek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

d) Oryantiring sporuna ilişkin ekipmanlar, malzemeler ve tesisler ile ilgili uluslararası
kurallara uygun standartları belirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve bu talimatların
uygulanmasını sağlamak,

e) Kulüpleri, sporcuları ve bunların antrenörlerini ödüllendirmek, bu konuda talimat
çıkarmak ve bu talimatı uygulamak,

f) Yarışlarda emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
g) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını

yapmak; tesisleri işletmek veya işlettirmek ile oryantiring sporu faaliyetlerinin her türlü araç,
gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak,

oryantiring sporu ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
ı) Oryantiring sporu ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü rek-

lama ilişkin ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak,
i) Oryantiring faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere oryantiring yarış-

larının isim haklarını pazarlamak,
j) Oryantiring sporu konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak,

temas ve yazışmalarda bulunmak,
k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
l) Kulüp, sporcu, teknik yönetici ve antrenör, hakem, yarış görevlileri ile oryantiring

alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuru-
luşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

m) Genel kurul hazırlıklarını yapmak,
n) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, genel kuruldan alacağı

yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak,
o) Genel kurulunun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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,  taz-
minatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygulamak,
r) Oryantiring sporuna veya Federasyona üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere onur

üyeliği unvanı verilmesini genel kurula önermek,
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s) Disiplin suçu işleyen kulüp, oryantiring sporları faaliyetinde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge
ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek,

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda oryantiring sporunun gelişmesi ve gelir
getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlamak,

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek,

u) Oryantiring haritalarının üretilmesini, çoğaltılmasını, kiralanmasını, satılmasını veya
satın alınmasını sağlamak ve bu maksatla gerekli etüt çalışmalarını yapmak.

ü) İlgili mevzuat, Federasyon talimatları ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri
yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, yılda en az altı kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden
sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Başkan, başkan vekili, asbaşkanlar ve başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri ara-
sından belirlenecek bir üye icra kurulunu oluşturur. Bu kurul, yönetim kurulundan alacağı yet-
kiler çerçevesinde kararlar alır, işlemler yapar. İcra kurulu başkanın uygun gördüğü zamanlarda
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır; oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yaptığı işlemler
hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(5) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(6) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(7) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak üç tabii üyenin

yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki
yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.
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(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak 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 üyeler kadar yedek üye seçilir.  Asıl ve yedek
ikişer üyenin  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.

(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, oryan-
tiring sporunda faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve gö-
revli 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 ku-
rulunca 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) Kurul, en az iki üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların
eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.
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Yan kurullar
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 da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel

Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev sü-
resi kadardır.

(2) Federasyon il temsilcisi, federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir.
İl müdürlükleri imkânları ölçüsünde federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(3) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve federasyonla
koordinasyon sağlamayan federasyon il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile görevden alınır.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 20 – (1) Türk oryantiringin en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş ki-

şiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. En az iki dönem Fede-
rasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra Onursal Başkan unvanının veril-
mesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 21 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul; yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde

yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurul raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen

veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kana-

lıyla yazılı müracaatıyla,
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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 iki yılda bir ekim veya kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca be-

lirlenecek bir 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 geçemez.
(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 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.

(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 on beş 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 oryantiring branşında faaliyet gösteren ku-
lüplerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında oryantiring branşı ile ilgili diğer gö-
revleri 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.
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(5) Divan   başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy pusulalarını
mühürler ve başvuru 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 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 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) Federasyonların 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, başvuru ücreti ve aidatlar.
ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) 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 yarışmaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek ge-
lirler.

e) Milli yarışmaların radyo, televizyon ve internet üzerinden yayınından elde edilecek
yayın hakkı bedelleri.

f) Sponsorluk gelirleri.
g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.
h) Yardım ve bağışlar.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Diğer gelirler.
(2) 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; bu 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) Federasyonlarda 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 Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve
defterler kullanılır.

1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)               RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 323



(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak federasyonlar, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak
ve ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilirler. Bu ihtiyari raporların ha-
zırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlamasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi bakımından, federasyonlara ait muhasebe kayıtları, belli bir otomasyon sisteminde
Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel
Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve fe-
derasyon muhasebe servislerinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyonlar, muhasebe servislerini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi
konusunda eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 33 – (1) Federasyonların her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, de-

netim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdür-

lükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır.
Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun
olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim
kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kayde-
dilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 34 – (1) Federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler,

federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin ceza işlerine federasyonun ceza/disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar,
sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disip-
linine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar,
kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına
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, federasyon disiplin/ceza kurulları
ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda
oluşturulacak 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

Sayfa : 324                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



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 36 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo,
internet benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 37 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konu-
larda Federasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından
kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri
Federasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen
kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara 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 spor dalı ile ilgili şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre
kuracakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde
tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre
ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 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) 22/4/2007 tarihli ve 26501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Oryantiring 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 Oryantiring Federasyonu Başkanı

yürütür.
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun

teşkilat, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun genel ku-

rulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini
ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci,
yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlileri, gözetmen, takım menajeri 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 ve 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) Faaliyet: Federasyona bağlı spor branşlarında gerçekleştirilen uluslararası, ulusal veya

mahalli otomobil sporu yarışmaları ile diğer sportif aktiviteleri başlığı altındaki slalom, off-road
oyunu, drift yarışı ve benzeri organizasyonları,

ç) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını,
e) FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonunu,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) Gözetmen: Federasyon tarafından atanan, yarışmalarda yarışma direktörüne bağlı

olarak çalışan, onaylanmış yarışma reglemanı dahilinde görevlendirildikleri noktalarda yarış-
macıların zaman tutulması, bayrak sinyalleri ve diğer kontrol işlemlerini yapan, hal ve durum-
larını gözleyerek yarışma direktörüne rapor eden görevliyi,

h) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
ı) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Kurallar kitabı: Her sezon başında spor kurulu tarafından hazırlanıp yönetim kurulu

tarafından onaylandıktan sonra, Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitesinde yayın-
lanarak sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve Türkiye’de düzenlenen
otomobil sporu branşlarıyla ilgili teknik ve sportif talimat, kural, düzenleme, tablo, çeviri ve
benzeri bilgileri içeren kitabı,

k) Spor dalı: Otomobil sporlarını,
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l) Spor komiseri: Yarışmanın işleyişine bizzat karışmadan talimatlar, kurallar kitabı ve
yarışma reglemanına göre yarışmanın sonuçlarını onaylayan, ilan eden, gerekli görülen hallerde
zaman, para, ihraç cezalarını veren, yapılan itirazları kurallara göre karara bağlayan, sportif
yargı ile ilgili kararları alan, gerekli hallerde yarışmanın bir kısmını veya tamamını durduran
ya da erteleyen, sportif kararları verme yetkisine sahip görevliyi,

m) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
n) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
o) Takım menajeri: Federasyon tarafından ilan edilen şartlara göre, ilgili branşta spor-

culara otomobil, yedek parça, servis ve benzeri hizmetleri veren lisanslı takımın sorumlu yö-
neticisini,

ö) Teknik kontrol sorumlusu: Talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına göre
otomobillerin teknik, mekanik ve güvenlik yapılarıyla ilgili olarak kontrol edilmesinden so-
rumlu olan görevliyi,

p) TOSFED gözlemcisi: Federasyon tarafından atanan, yarışmanın işleyişine bizzat ka-
rışmadan, yarışmanın kurallara uygun olarak yapılmasını denetleyen ve tuttuğu rapor ile orga-
nizasyonun başarısını ölçen görevliyi,

r) Uluslararası federasyon: Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonları,
s) Üst düzey yarışma görevlileri: Yarışma direktörü, spor komiseri, teknik kontrol so-

rumlusu ve TOSFED gözlemcisi gibi görevlilere verilen genel adı,
ş) Yarışma direktörü: Talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına göre yarışmanın

resmi programını uygulayan; parkur ve görevlilerin düzeni ile emniyet tedbirlerinin alınmasını
sağlayan; idari, sportif, teknik hazırlık ve uygulamalarda yarışın sorumlusu olan ve yarışı bizzat
yöneten görevliyi,

t) Yarışma reglemanı: Yarışmayı düzenleyen organizatör tarafından hazırlanan, fede-
rasyon tarafından onaylandıktan sonra yayınlanması zorunlu olan ve ilgili yarışmaya özgü ay-
rıntıları ve düzenlemeleri belirleyen ek talimatı,

u) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden 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.
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Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FIA ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygula-

nan 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 müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim-
lerle işbirliği yaparak bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Türkiye genelinde kurulan hobi karting pistlerinin güvenlik esasları ile ilgili tali-

matlar çıkararak bu pistlerin güvenlik önlemleri açısından kontrolünü gerçekleştirmek ve ye-
terlilik belgesi işlemlerini yapmak.

n) Türkiye sınırları içinde yapılan veya Türkiye’den geçen uluslararası şampiyona veya
özel otomobil sporu organizasyonlarına izin vermek.

o) Sportif ve güvenli sürüş ile trafikte korunma teknikleri eğitimi veren kurum ve ku-
ruluşlar ile bu kurumlarda görev yapan veya bireysel eğitmenlerin lisanslama işlemlerini yapmak.

ö) Sporcu sağlığı ile ilgili gerekli önlemleri almak ya da aldırmak.
p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
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Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Kulüp temsilcileri.
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 üye.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki üye.
e) Genel kurulun yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya veya Avrupa 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 milli olmuş beş sporcu.

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal direktörlüğü bırakmış olmak
kaydıyla, en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul tarihinden önce, herhangi bir branşta, tamamlanmış olan son iki sezonda
üst üste lisans almış olan takımların takım menajerleri arasından kura ile belirlenecek en fazla
beş üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcisi olan delegelerin seçiminde, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki
sezon üst üste organizatör lisansı alarak sportif faaliyet yapmış kulüpler esas alınır. Buna göre
genel kurula katılacak kulüpler arasında, son iki sezonda en az bir ulusal yarışma düzenlemiş
kulüplerden altı üye; en az bir mahalli yarışma düzenlemiş kulüplerden dört üye; off-road oyu-
nu, slalom ve benzeri gibi diğer otomobil sporu sportif aktivitelerini düzenlemiş olan kulüp-
lerden iki üye genel kurulda oy kullanabilir.

(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) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(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 veya yarışma direktörlüğünü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.
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(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 vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza 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, delegelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her delege ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru bedelini belirler. Adaylık
başvuru bedeli, 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 ücreti makbuzu.
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e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, Başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon Başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya 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 yedi asıl üye olmak üzere

sekiz üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca yedi yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen 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 tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar

vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik

direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlanmak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.
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ç) Otomobil sporu ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, mekaniker, hakem, ya-
rışma direktörleri, üst düzey yarışma görevlileri, gözetmenler, takım menajerleri ve benzeri
elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik
haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzen-
lemek, lisanslardan alınacak tescil, vize ve aktarma ücretlerini belirlemek.

d) Kulüplerin otomobil spor dalı ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer
bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin
spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
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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 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 atanacak 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
fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin, üçüncü fıkra-
sının (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 süre tamamlanmak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından
çağrılarak 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 üç

asıl üye olmak üzere dört 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 raportör seçerler.
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(2) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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 oy sırasına
göre disiplin kurulu başkanı tarafından yedek üye 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, oto-
mobil sporunda faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, direktör, mekaniker, menajer, yö-
netici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi, gözetmen, takım menajeri ve görevli di-
ğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Di-
siplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kuru-
lunca 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) 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

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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 veki-
linin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.
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(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 olma-

dığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde, yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Kanun, Yönetmelik ve bu Ana Statüye uygun olarak ya-
pılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üze-
re, 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 toplantısının yeri, zamanı ve gündeminin belirlenmesi

başta olmak üzere, 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, dene-
tim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdür-
lüğün 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. Üyeler, Fe-
derasyon tarafından yapılan ilanı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini
temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delegeler, genel kurula iadeli taahhütlü mektup ile çağrılır ve 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 beş gün içerisinde itiraz edi-
lebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren bir gün
içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde bu itirazı kesin
olarak karara 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 asbaşkan ya da yönetim kurulu
üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel
kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği asbaşkan ya
da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluş-
turur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, genel kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan, bir

başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşur. Divan kurulu için tek aday listesi bulunması halinde
seçim açık oyla, birden fazla aday listesinin bulunması halinde ise seçim gizli oyla yapılır.

(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 yönetim ve denetim kurullarının 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. İçinde 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 üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon ve komisyon
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim ku-
rulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açıla-
maz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
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(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
on beş dakika ile sınırlıdır.

(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 üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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.
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(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir.  Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında Başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Ceza ve itiraz gelirleri.
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 millî ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Yardım ve bağışlar.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili

olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federas-

yona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, direktör, mekaniker, me-
najer, yönetici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi, gözetmen, takım menajeri ve
görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine fe-
derasyonun ceza/disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, direktör, menajer, mekaniker, yönetici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi,
gözetmen, takım menajeri ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranış-
larına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, direktör, mekaniker, menajer, yönetici, yarışma direktörü, üst düzey yarışma
görevlisi, gözetmen, takım menajeri 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, federasyon disiplin/ceza kurulları
ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda
oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
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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 spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler,
tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre
yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu
kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Kulüpler, her yıl organizasyon aidatı ödeyerek organizasyon lisansı alırlar.  Tescil
ücretleri ve aidatlar her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Ayrıca her yarışma için ayrı olmak
üzere yarışma aidatı ödeyerek yarışma izni alırlar.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Otomobil sporları kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin otomobil sporu

şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları anonim
şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka
bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde otomobil sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

(3) Federasyon veya kulüpler iktisadi işletme kurabilirler.
Otomobil sporları yarışları ve organizasyonu
MADDE 38 – (1) Otomobil sporları kulüplerinin düzenlemek istediği yarışlar, Fede-

rasyonun uygun görmesi ve onaylaması şartıyla yapılır. Bu kulüplerin düzenlediği mahalli ve
ulusal tüm yarışların yönetimi ve organizasyonu, kulüpler tarafından yürütülür ve Federasyon
tarafından denetlenir. Uluslararası tüm yarışların yönetimi ve organizasyonu ise Federasyon
tarafından yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Otomobil Sporları 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 Otomobil Sporları Federasyonu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Ragbi Federasyonunun teşkilat, 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 Ragbi Federasyonunun  genel kurulu ile yöne-

tim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, gözlemci, yönetici, temsilci, benzer spor
elemanları ve diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) CEB: Avrupa Beyzbol Konfederasyonunu,
ç) EFAF: Avrupa Amerikan Futbolu Federasyonunu,
d) ESF: Avrupa Softbol Federasyonunu,
e) Federasyon: Türkiye Ragbi Federasyonunu,
f) Federasyon Başkanı :Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanını,
g) FIRA: Avrupa Ragbi Federasyonunu,
ğ) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
h) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ı) IBAF: Uluslararası Beyzbol Federasyonunu,
i) IFAF: Dünya Amerikan Futbolu Federasyonunu,
j) IRB: Uluslararası Ragbi Birliğini,
k) ISF: Uluslararası Softbol Federasyonunu,
l) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
m) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
n) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
o) Spor Dalı: Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi spor dallarını,
ö) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
p) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
r) Yönetmelik:19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği haizdir. Federasyonun  merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden 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) Federasyona bağlı spor dallarının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp geliş-

mesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve
uygulatmak.

b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalları ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu spor dal-
ları ile ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer
faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini uygulamalarını kontrol etmek.

c) 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.

ç) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgi-
lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

d) Ülke içinde turnuva, şampiyona, lig, müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, ülke
içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci, gözlemci ve
diğer görevlilerin atamasını yapmak.

e) Spor dallarıyla ilgili malzemelerin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde
veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

f) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme kurmak, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım-satımı
ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi vb. gibi elemanlardan oluşan teknik kad-
royu seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Federasyona bağlı spor dallarının yurt içinde düzenlenecek özel yarışmalarının iznini
vermek ve uygulamalarını denetlemek.

i)  Yurt içindeki her türlü spor dalları  için düzenlenmiş salonların ve sahaların turistik,
ticari ve sosyal amaçlı gözetim ve denetimini yapmak.
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j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
l) İllerdeki  spor dalı temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şe-

kilde çalışmalarını sağlamak.
m) IRB, FIRA, ISF, ESF, IBAF, CEB, IFAF, EFAF ve diğer üye olunacak uluslararası

federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulan-
masını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalları ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek, bu
kuruluşların üyelik aidatlarını yatırmak.

n) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

o) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbir-
leri almak, ödüllendirmek.

ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
r) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul 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 IRB, FIRA, ISF, ESF, IBAF,

CEB, IFAF ve EFAF’nin yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik
sırasına göre en fazla beş üye,

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
kaydıyla en fazla milli olmuş beş sporcu,

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
kaydıyla, en üst kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak
kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış, iki sezon üst üste Federasyon faaliyetle-
rine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla:

1) Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi branşlarında Federasyonun en üst lig-
lerine katılan spor kulüplerinin yönetim kurullarınca belirlenecek üçer üye,

2) Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi branşlarında Federasyonun alt liglerinde
faaliyet gösteren kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek ikişer üye,

3) Yukarıdaki bentlerde belirtilenlerin dışında Federasyon faaliyetlerine katılan kulüp-
lerin yönetim kurullarınca belirlenecek ikişer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
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(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) 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 sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir.Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

(10) Kulüp üyeleri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
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) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,
g) Bağlı spor dallarının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması

amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel

şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna
yetki vermek,

h) 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,
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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.
(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.
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Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asil üye olmak üzere

toplam on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asil 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 iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil et-

mek, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar düzenlemek.
b) Federasyona bağlı faaliyet gösteren branşlarla ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri

elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp de-
ğiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

c) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
d) Antrenör ve eğiticilerin lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
e) Kulüplerin beyzbol, softbol, amerikan futbolu ve ragbi spor dalını kurmak için ya-

pacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, 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 ta-

şınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve federasyon
faaliyetlerinin yapılabilmesi  için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağ-
lamak.

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) Beyzbol, softbol, amerikan futbolu ve ragbi ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı

eser yayınları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları rek-
lamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
personelin sayısını, bu personel ile birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin
sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, fazla
mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

ö) Federasyonun görev alanına giren spor dalları ile ilgili talimatlar hazırlamak, yayın-
lamak ve uygulamak.
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p) Lig müsabakalarının sonuçlarını tescil etmek.
r) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nular ile ilgili düzenlemeler yapmak.
s) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
ş) Spor dalları ile ilgili özel ders ücretlerini sezonluk olarak belirlemek.
t) 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.

u) Disiplin suçu işleyen, kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ü) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerin yürütül-
mesini sağlamak.

v) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

(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 da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az üç ayda bir kez üye tamsayısının 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 Baş-
kanın 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 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 görevlendirilen üç üye-

nin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve
iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.
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(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) 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 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
teklif, 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 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.

(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) 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.
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Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları

ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2)  Genel sekreter tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.
Federasyon il temsilcileri, il müdürlüklerinin ya da federasyonca temin edilecek bürolarda gö-
rev 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 on bir üyenin altına düş-
mesi halinde,

olağanüstü toplanır.
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c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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. Gözlemcinin yol
giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uy-
gun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana
sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgi-
liler ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkeme-
sinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır.  Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(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
karara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.
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(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) 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.
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(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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.
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(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk-
sekiz saat içerisinde Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve  iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı, 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelirleri ve yapılacak faaliyetler için  ayrılacak ödenekler,
personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Başkan bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararı ile başkan
vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreter
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak,
c) Katılım payı, başvuru harçları  ve aidatlar,
ç) Turnuva ve lig müsabakaları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları,

gelişim seminerleri katılım bedelleri ve düzenlenecek beyzbol, softbol, amerikan futbolu ve
ragbi okulları ve ders ücretleri,

d) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,
e) Kulüplerin tescil ücretleri,
f) Sponsorluk gelirleri,
g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,
ğ) İtiraz ve ceza gelirleri,
h) Kulüplerin televizyon, 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 ge-
lirler,

ı)  Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler,

i) Yardım ve bağışlar,
j) Kira ve işletme gelirleri,
k) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri,
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l) 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen  görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

(2) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp Genel Kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

(3) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun Genel Kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına 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.

(3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denetimlerde;
a) Her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
b) Yardımların amaca uygunluğu,
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c) Genel kabul görmüş bütçeleme ve arşiv standartları ile tek düzen muhasebe sistemine
uyumluluk,

ç) Kayıt düzeninde saydamlık ve hesap verilebilirlik ile uygun raporlama sistemi,
d) Kulüp, antrenör, eğitmen, hakem, sporcu ve benzerlerine ait sicil kayıtlarının tutul-

ması,
e) Ödül ve yardımların adil yapılması,
f) Standart belgeleme ve dosyalama işlemlerinin sürdürülmesi,
hususları göz önünde bulundurulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1)  Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edi-

lebilir.
(3) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1)  Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü mad-

desi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hiz-
met 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 altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden kar-
şılanamaz.
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Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm Federasyona bağlı bulunan spor dallarına ait müsabakaların televizyon, radyo,
internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların
düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo,
internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran federasyona aittir. Bu hak-
ların varlığı Türk Patent Enstitüsü ve Uluslararası Patent Ofisleri nezdinde Federasyon tara-
fından tescil ettirilmelerine engel değildir.

Eğitim kurumları
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların beyzbol, softbol, korumalı futbol ve ragbi spor dallarına ait
spor merkezlerindeki faaliyetleri, Federasyonun iznine tabidir. Bu izin yönetim kurulunca be-
lirlenecek esaslar doğrultusunda sezonluk olarak verilir.

Kulüpler
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü tarafından kayıt ve
tespit edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fede-
rasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil
işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler, müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda tem-
sil edilemezler.

(2) Tescil ücreti, her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren kulüpleri ve diğer

spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre
ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt  düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Federasyonun Ana Statüye dayanılarak hazırlanan Yönetmelik dı-

şındaki diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 27/6/2006  tarihli ve 26211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Beyzbol ve Softbol Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Satranç Federasyonunun teşkilat,

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 Satranç Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Satranç Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,
d) FİDE: Uluslararası Satranç 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 Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
ı) Spor Dalı: Satranç 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) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
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b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel Sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Satranç sporu ile ilgili etkinlikleri ulusal ve uluslararası kurallara göre düzenlemek

ve yürütmek,
b) FİDE ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygu-

lanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporla 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, bunlar arasında doğabilecek teknik, idari ve benzeri uyuşmazlıkları
gidermek,

ğ) Genel Müdürlük ile 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 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) Tahkim kurulu kararını uygulamak,
k) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının dü-

zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,
l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
m) 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 üyeden az 200 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla oy kullanmak

üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,
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b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi,
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,
d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya veya Avrupa federas-

yonlarının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre
en fazla beş üye,

e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak
koşulu ile en fazla milli olmuş beş sporcu,

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak
koşulu ile en üst düzeyde hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla bir  üye,

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak
koşulu ile büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla bir üye,

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış, iki sezon üst üste federasyon etkinlikle-
rine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda  üst üste en üst
Türkiye Satranç Liginde yarışmalara katılan kulüplerden beşer üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Fede-
rasyonun alt lig veya benzeri kulüpler şampiyonası ile mahalli veya bölgesel yarışmalarına ka-
tılarak tamamlayan kulüpler arasından kura ile belirlenecek on beş kulüpten birer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Fede-
rasyonun alt lig veya benzeri kulüpler şampiyonası final grubu yarışmalarına katılarak tamam-
layan kulüplerden ilk dört sırayı oluşturan kulüplerden üçer, beşinci sıradan onuncu sıraya
kadar olan altı kulüpten ikişer, on birinci sıradan itibaren diğer kulüplerden birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsil-
cilerinin seçiminde genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faa-
liyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır.

(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.
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(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek,
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim 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 Kanun, Yönetmelik, Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat

hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek,
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek,
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, bu Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, üçün-
cü fıkranın (a), (b), (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,
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,
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d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan branşlarda faaliyet göster-
mek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tescillerini yap-
mak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, spor elemanları ve teknik elemanları ödül-
lendirmek,

f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak,
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı  ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetle-
rinin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve
denetlemek,

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile

spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları ku-
ruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak,

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,
l) Bütçeyi hazırlamak,
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,
o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek,

ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak  bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

p) Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek sporcu ve kulüpleri belirlemek, milli takımın
ve milli takım antrenörünün ne şekilde seçileceği hususlarında düzenleme yapmak,

r) Kanun hükümleri uyarınca profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağ-
lanması, bağlı spor dallarının ayrılması işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat etmek,

s) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak,
ş) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
(3) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
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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 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

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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 raportör seçerler.
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(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç)  bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz 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 vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
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(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 eylül, ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca be-
lirlenen tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır.  Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.
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(2) Genel kurul Başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya 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. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar
kurabilir.

(7) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(8) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
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(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
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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) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde altyapı 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 yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,
naklen yayın, milli yarışlara 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 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
bütçe talimatında belirtilir.

(4)  Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına 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)  Satranç sporu ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma ve faaliyetlerde; kulüp, fede-

rasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, me-
najer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin
ceza işlerine Federasyonun ceza/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 mad-

desi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.
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(2) Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu,
kulüp ve antrenörlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verile-
bilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt
yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm satranç 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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyon 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) Satranç dalında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüp-

lerinin satranç şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş ol-
dukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden
başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde satranç sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Federasyonun Ana Statüsü ve talimatları 3289 sayılı Kanun ile Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 4/7/2008 tarihli ve 26926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Satranç 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 Satranç Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Sutopu Federasyonunun teşkilat, ge-

nel 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 Sutopu Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, teknik direktör, antrenör, 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 Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 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 Sutopu Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanını,
d) FINA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Yüzme Federasyonu,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
ğ) İl müdürü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerini,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) LEN: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Yüzme Birliği,
i) Spor Dalı: Sutopu branşını,
j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) LEN ve FINA 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 spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ile
ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faa-
liyetleri 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, bunların
çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların
devamlılığını sağlamak, hakem, yönetici, eğitimci, temsilci, uzman, gözlemci ve personel gö-
revlendirmesini yapmak.

e) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgi-
lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Spor dalı ile ilgili malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit et-
mek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yö-
netimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek.

ğ) Genel Müdürlük ile FINA, LEN’in izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sem-
pozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Talep eden kişi ve kuruluşlara düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurs-
lara ilişkin gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımlar ve sporcular ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili müsabakaların dü-
zenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt 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 önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerinin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
s) Ortaöğretim, yükseköğretim, özel öğretim ve benzeri özel kurumlarla işbirliği, ortak

programlar ve bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak.
ş) Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve ayrımcılıkla mücadele etmek, bu konu-

larda her türlü önlemi almak.
t) Sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elamanları ile spor kulüplerine ve sponsor-

luklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek.
u) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
ü) Sutopu sporu ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yönetmek, bu

kurallara uygun olarak sutopu liglerini düzenleyerek sutopu müsabaka neticelerini onaylamak.
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) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla 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 LEN ve FINA'nın yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde en az üç yıl veya 30’dan fazla milli takım teknik direktörlüğü
veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Bayanlar sutopu müsabakalarına iştirak eden kulüplere ilave ikişer üye,
2) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son dört sezonda Avrupa kupalarında temsil

eden kulüplere ilave birer üye,
3) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son dört sezonda Erkekler Deplasmanlı 1 inci

en üst liginde şampiyon olan kulüplere ilave birer üye.
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(3) Genel kurul çağrı tarihinde lisanslı sporcu sayısı 20’den az olan kulüpler oy kulla-
namaz.

(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 kurulda kulüp temsilcilerinin en fazla %50’si Federasyonun en üst ligine ka-
tılan, en fazla %30’u diğer liglerde mücadele eden, en az %20’si ise mahalli veya bölgesel lig-
lere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

(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) Millî 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 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 tamamlanır.

(9) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar ile genel kurulun ya-
pılacağı 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 olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.
Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olma hakkını elde edenlerin, on-
sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile uluslararası fede-
rasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-

fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
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Federasyon Başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza 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, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 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
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.
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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) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu

oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi ile bir-
likte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak.

ğ) 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 asil ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şartlar aranır, seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve
(ç) bentlerindeki belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun iki üyesi Başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası gibi ne-

denlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerinde 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 dalları ile ilgili idareci, menajer,
teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu ele-
manların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili ku-
lüp 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 Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-
rara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
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 ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) 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.
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i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
k) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Başkan vekillerini/asbaşkanları belirlemek.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

s) 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) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir kez Başkan tarafından belirlenen

gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerinin ölümü, istifası ve üyelik şartlarından her-
hangi birini kaybetmesi durumunda yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınırlar.

(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.
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(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası
gelen alınır.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddenin birinci
fıkrasında 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
üyeleri karar verir.

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 kurulunun talebi üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimlerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş
gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun 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, bir başkan vekili
ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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) Kurul; Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca
federasyondan izin almak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde;  kulüp, Federasyona bağlı
spor dalları ile faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, yönetici, hakem, antrenör, eğitmen, menajer
ve görevli diğer kişilerin ilgili spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulu tarafından çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fede-
rasyon Başkanının talebi üzerine disiplin kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan 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

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 vekil-
lerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı 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 yapı-

lır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağ-
rısı 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 site-
sinde üyelere ilan edilir.
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(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya 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.
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(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir.

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 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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 yirmidört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk-
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde, tahsilat ve harcamalar 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.

(5) Federasyon bütçesinin en az %15’i eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ay-
rılabilir.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu 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;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

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 müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri  Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2012 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 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 sutopu 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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konu-
larda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Spor
kulüpleri yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslara göre ilgili spor dallarında faaliyetlere
katılırlar. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil
işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil
edilemez.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren kulüpler ve diğer

spor kulüplerinin spor dalı ile ilgili şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli
bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde sutopunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devirlere
ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

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, Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye

Sutopu 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 Sutopu Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
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Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS

FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Fede-

rasyonunun teşkilat, 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 Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun

genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin  kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor
kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, göz-
lemci, 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 Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) IFBB: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness

Federasyonunu,
g) WAF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Bilek Güreşi Federasyonunu,
ğ) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
i) Spor dalı: Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi sporunu,
j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu Ana Statüye 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını  sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek,  kararlar almak ve uygulamak.
b) IFBB, WAF 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) Spor dalının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygın-
laşmasını sağlamak amacıyla, yurt dışından ve yurt içinden Federasyonun görev alanına giren
faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri dü-
zenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kont-
rol etmek.

ç)  Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde, hakem, gözlemci, antrenör ve benzeri diğer spor elemanlarının ye-
tiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yap-
mak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Yurt içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Yabancı ülkelerdeki vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları ile ilgili ge-
lişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok sporcunun yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek bunların yurt içinde ve yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimle
işbirliği yapmak, aralarında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, hakem, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik kadroları seçmek,
seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
i) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek, sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini

yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.
j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
l) Spor dalları ile ilgi belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek

ve uygulamasını sağlamak.
m) Spor dalı müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
n) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
o) İl müdürlüğü ve illerdeki temsilcilerin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli

bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
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ö) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve  spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

p) Yurt içinde açılmış ve açılacak kulüpler ve ticari sportif amaçlı vücut geliştirme, fit-
ness, bilek güreşi ve benzeri salonlarla özel beden eğitimi ve spor salonlarının çalışabilmeleri
için her bir spor dalı ile ilgili olarak gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, dene-
timlerini yapmak, açılışta “yeterlilik belgesi” vermek ve her yıl tüm salonların denetimini ya-
parak çalışmalarının devamı için gerekli belgeyi vermek, uygun olmayanların uygun hale ge-
tirilmesini sağlamak veya gerekli işlemini yapmak.

r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

s) 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.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

100 üyeden az 200 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
b) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki üye.
c) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek en fazla  iki üye.
ç) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten

federasyon başkanlığı yapanlar.
d)  Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarında  Avrupa ve Dünya Federas-

yonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte ülkemiz adına görev yapanlar ara-
sından 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) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl
önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla milli olmuş en fazla beş sporcu.

ğ) Kulüp temsilcilerinin seçiminde, genel kurul tarihinden önce federasyon faaliyetle-
rine iki sezon üst üste katılan ve tamamlayan kulüplerden  Büyükler ve Gençler kategorilerinde;

1) 1-10 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave birer üye,
2) 11-20 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave ikişer üye,
3) 21-30 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave üçer üye,
4) 31 ve yukarı sayıda sporcu ile katılan kulüpler ilave dörder üye, 
5) Bir veya birden fazla sporcusu Büyükler/Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonala-

rında madalya kazanan kulüplerimize ilaveten birer üye.                                     
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
(4) Genel Müdürlük Temsilcileri;
a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
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b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Genel kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır:
a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler bir kez oy kullanır.
b) Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.
c) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması

şarttır.
ç) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(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) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına
ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(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.

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 programlarını ve bütçeyi onaylamak,

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 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
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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
seçilecek 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 yan 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 çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görevlendirmeler için

yönetim kuruluna teklif götürmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (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.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayır-

mak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı  müsabakalar 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,
sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul
ve esasları tespit etmek.

ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-
ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-
rara bağlamak, bunların tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini
denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak ta-

şınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam ko-
nusunda 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 bu 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

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan talimatları hazırlamak, bu talimat-
lardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

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)  Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
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(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 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 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
fıkrasında 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. Ku-
rul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir ra-
por 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 tara-
fından 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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.
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(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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
üzere, 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 sekreter
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 veki-
linin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını  sağlar.
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Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü  arasındaki koordinasyonu

sağlar. 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. 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 Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini
isteyebilir.
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(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır.  Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun

girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş
kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zo-
rundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği  başkan vekili veya 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 çıka-
rılan 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  kurul-
larının  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 süresi-
nin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözeti-
minde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan
üye sayısı ile eşit olup olmadığı  tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı  listeden birden fazla çık-
ması 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 resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.
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(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline veya başkan vekillerine devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı  sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden  yayınlarından elde edilecek
gelirler.

g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan ticari şirketlerden  elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri 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; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun  görevleri çerçeve-

sinde zorunlu ya da yararlı  olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı  Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını  engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu,
kulüp ve antrenörlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verile-
bilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt
yapı  ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teş-
kilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 34 – (1) Spor dalına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler

arasından seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulur. En az iki dönem sekiz yıl Fe-
derasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra "onursal başkan" unvanının ve-
rilmesiyle ilgili esaslar, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki spor dalı ile ilgiyi müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 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 spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü tarafından kayıt ve
tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Fede-
rasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon
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 spor dalı şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre
ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 40 – (1) 4/7/2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Fe-

derasyonu Başkanı yürütür. 
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Türkiye Wushu Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE WUSHU FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Wushu Federasyonunun teşkilat, ge-

nel kurulu 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 Wushu Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 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) EWUF: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Wushu Federasyonunu,
ç) Federasyon: Türkiye Wushu Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Wushu Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,
ğ) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,
h) IWUF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Wushu Federasyonunu,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
i) Spor dalı: Wushu (Kung Fu), Aikido ve Budokai-Do sporunu,
j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kurulu,
k) Talimat: Bu 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 Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
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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) Federasyona bağlı spor dalı faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek.
b) Federasyona bağlı spor dallarının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve

ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak.
c) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
d) EWUF, IWUF 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.

e) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
f) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.
g) Spor kulüplerinin ilgili spor dalına katılım işlemlerini, sporcu, antrenör ve hakemlerin

tescil veya vize işlemlerini yapmak.
ğ) Spor dalının altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak.
h) Faaliyetlerin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
ı) Ülke içinde her türlü spor dalı ile ilgili müsabaka ve organizasyonları düzenlemek,

düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yöne-
tici, idareci, eğitici, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

i) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun
olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek, ba-
şarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izle-
mek.

j) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu, kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim-
lerle işbirliği yapmak, bunların arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

k) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek, yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yeni-
likleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

l) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

m) Yurt içindeki her türlü özel spor dalı ile ilgili spor tesislerinin gözetim ve denetimini
yapmak, spor tesislerinin ölçüm ve gerekli standartları tespit çalışmalarını yapmak ve güncel-
leştirmek.

n) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile,   menajer, tek-
nik direktör, antrenör, masör, doktor, hakem ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, se-
çilen takımları yarışmalara hazırlamak ve katılmalarını sağlamak.

o) Federasyona bağlı spor dallarına ait spor malzemelerinin standartlarını tespit ederek
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

ö) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

p) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslar arası ya-
rışmalarda başarılı olabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

r) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
s) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

gibi materyalleri hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
ş) Her türlü spor dalı ile ilgili müsabakaların yapılmasına veya yaptırılmasına izin ver-

mek.
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t) Federasyona bağlı spor dallarını yaygınlaştırmak için yurt dışı ve yurt içi öğretim ku-
rumları ve diğer kamu kurumları veya özel kurumlar ile iş birliği yapmak.

Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100 üyeden az ve 200 üyeden 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 IWUF ve EWUF 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 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 bir 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 üç üye.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon
faaliyetlerine katılan kulüplerden birer üye.

h) Büyükler kategorisinde Dünya şampiyonu yetiştiren kulüplere ilave birer üye.
ı) Genel kurulun yapılacağı tarihten önce tamamlanmış iki sezon üst üste, birden çok

branşta federasyon faaliyetine katılan kulüplere ilave birer üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.

Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.
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Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, 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) 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 haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 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.
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(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 vekillerini ve as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personel seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde,  9 uncu maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) 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 kulüplerin kayıt ve tescilini yapmak, bunları gruplara ayırmak,

müsabakalar 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 ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin 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.
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i) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili televizyon, radyo,
internet, basılı eser yayınları, kulüpler ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarında
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilat ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
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 kurulda aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel Mü-
dürlüğe müracaat etmek.

u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla
ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında toplanarak seçeceği üyelerle
icra kurulu oluşturulur. Sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir.
Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve 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 iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce Başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar, ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uy-
gulanır.
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Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından 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
fıkrasında 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel
kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen 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.
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(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 ve görevleri
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemelerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon Başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve

kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlüğü 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.
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 müdürlüğü 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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
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 üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı

ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon Başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
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c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde 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 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 Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı 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.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunandan üyelerini ve üyelere 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 üye listesini ve bilgilerini Federasyona bil-
dirmek zorundadır.

(4) Üye listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Mü-
dürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul üye lis-
tesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Üye 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.
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(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya
da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul üye 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 üyelere uyarma cezası verebileceği gibi
düzeni sürekli olarak bozan üyeler hakkında 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 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) 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.

(5) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim ku-
rulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
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(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

üyelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve di-
siplin 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 üyeleri,
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinde bulundurulur. Üye hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki
“evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul
oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir
işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf ve-
rilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegeler oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı 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.

Sayfa : 414                             RESMÎ GAZETE               1 Ekim 2014 – Sayı : 29136 (Mükerrer)



(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 yap-
maya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) 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 yapılan  yayınlardan elde edi-
lecek gelirler.

g) Kurs, seminer, 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 yarışmalardan elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın, milli yarışmalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(4) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden 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 Kanunun ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 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 antrenör için çıka-
racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Mü-
dürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için
aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden kar-
şılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki Federasyona bağlı spor dalları müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü
teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine
ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 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 spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü tarafından kayıt ve
tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Fede-
rasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen ku-
lüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara 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 içerinde yer alanı spor dallarında faaliyet

gösteren spor kulüpler, spor dalı şubelerini kanunlarla belirlenen şekil ve esaslara göre kura-
cakları veya kurulmuş olan şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu
konuda Ana Statüde belirtilen 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 Yönetmelik hüküm-

lerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 26/8/2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Wushu 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 Wushu Federasyonu Başkanı yürütür.
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Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yüzme Federasyonunun teşkilat, 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 Yüzme Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci
ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Yüzme Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanını,
d) FINA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Yüzme Federasyonunu,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ) İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
h) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
ı) LEN: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Yüzme Birliğini,
i) Spor Dalı: Yüzme, Senkronize Yüzme, Atlama ve Açık Su dallarını,
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) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliği haizdir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsil-
ciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
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ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) FINA ve LEN tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü

talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil
etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı 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) Spor dalı ile ilgili malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek,
bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yöne-
timlerle işbirliği yapmak. Bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organi-
zasyonları düzenlemek.

h) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma özel seminer ve kurs-
lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve  spor dalına kaynak
sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, 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 istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak.
r) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uy-

gulanmasını sağlamak.
s) Uluslararası kurallara uygun spor dalı tesislerinin yurtiçinde yapılmasını sağlamaya

çalışmak.
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ş) Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve ayrımcılıkla mücadele etmek, bu konu-
larda her türlü önlemi almak.

t) Sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsor-
luklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek.

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

150 üyeden az ve 300 üyeden 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 FINA ve LEN’in  yönetim ku-

rullarında ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Seçimin yapıldığı tarihten önceki üst üste iki sezon Federasyon faaliyetlerine katılan
kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek birer üye,

2) Son iki sezon içersinde yapılan kulüpler arası kış ve yaz yüzme şampiyonalarında
açık yaş kategorisinde ilk üç sırayı elde eden kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek ilave
ikişer üye,

3) Son iki sezon içerisinde yapılan kulüpler arası kış ve yaz yüzme şampiyonalarında
açık yaş kategorisinde dört, beş ve altıncı sırayı elde eden kulüplerin yönetim kurullarınca be-
lirlenecek ilave birer üye,

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Yukarıda 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 iblağ edilir.
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(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy 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 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 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.
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(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 etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört  asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(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 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 görev ve yetkileri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve

tescil etmek, gruplara ayırmak ve faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili idareci, menajer,

teknik direktör, antrenör, öğretici, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek,
bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili
kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile
ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, yerli ve yabancı sporcu, öğrenci ile benzeri lisansların tescili, ka-
tılım, aidat, vize, disiplin, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin yüzme sporunda ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer
bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin
spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenörleri, spor elemanlarını ve teknik elemanları
ödüllendirmek.
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f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Başkan vekilini ve asbaşkanları belirlemek.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, yol-
luk ve yevmiyelerini tespit etmek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

s) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,
hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda, spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir, sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
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(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 atanacak 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 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 kurulunun
teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir 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 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.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile düzenlenir.
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(5)  Kurul, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Fe-
derasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gün-
demi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula baş-
kan 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 temsilcisi
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.
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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon 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 ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü
geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin ikinci
ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun, Yönetmelik ve ana statüye uygun ola-
rak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak
üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel
kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel ku-
rulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır.  Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru yada tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul
delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinde Federasyon tarafından gö-

revlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini
imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
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(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca, üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık gö-
revlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve
üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, Kanun, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gün-
dem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üye-
lere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde
bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır.
Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer ko-
nularda görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilan edilen gündemde belirtilen hususlar dışında başka
bir husus görüşülemez.

(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.
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(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben Federasyona teslim edilir
ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federas-
yona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun
resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.
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(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim
kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) 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, Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden edilecek gelirler.

ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalardan elde edilen reklam, spon-
sorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu 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.
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Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1)  Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1)  Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü mad-

desi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.
(2) Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu,

kulüp ve antrenörlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verile-
bilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt
yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat
Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm spor dalı ile ilgili müsabakaların 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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin yüzme şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fede-
rasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve
tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fede-
rasyon 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) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin yüzme şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracak-
ları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli
bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde yüzme sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.
Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan 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) 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Yüzme 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 Yüzme Federasyonu Başkanı

yürütür.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANA STATÜLER

— Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Masa Tenisi  Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü

— Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü


