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YÖNETMELİK

Spor Genel Müdürlüğünden:

BAĞIMSIZ SPOR FEDERASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, bağımsız spor federasyonlarının teşk�latı, görev ve yetk�ler�, genel kurullarının toplanmasına
�l�şk�n usul ve esaslarla, Gençl�k ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahk�m Kuruluyla olan �l�şk�ler�n� düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; bağımsız spor federasyonlarının görev ve yetk�ler�n�, kurullarını, başkan adaylarında aranacak şartları,
Gençl�k ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Tahk�m Kuruluyla olan �l�şk�ler�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 2
nc� ve Ek 9 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;

a) Ana Statü: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len usul ve esaslar �le Kanunun uygulanmasına yönel�k d�ğer hususlara da�r federasyonların genel
kurulları tarafından onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren düzenlemeler�,

b) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,

ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddes� hükümler�ne göre kurularak tüzel k�ş�l�k kazanan, organları genel kurul
tarafından seç�mle göreve gelen, her türlü kararlarını kend� organları �çer�s�nde alan, bütçes� genel kurul tarafından onaylanan ve �bra ed�len, özel
hukuk hükümler�ne tab� bağımsız spor federasyonunu,

d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

f) İl Müdürlüğü: Gençl�k H�zmetler� ve Spor İl Müdürlüğünü,

g) İlçe Müdürlüğü: Gençl�k H�zmetler� ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ğ) Kurul: Federasyonların sport�f başarılarını, plan ve projeler�n� kontrol etmek, faal�yetler�n� değerlend�rmek, gel�şt�rmek ve �zlemek
üzere oluşturulan Sport�f Değerlend�rme ve Gel�şt�rme Kurulunu,

h) Spor Dalı: Federasyona bağlı spor dalını,

ı) Takım Sporu: B�rden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar �le yarışması
ferd� olarak yapılmakla b�rl�kte, ol�mp�yatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul ed�ld�ğ� ve ferd�
derecelend�rme yapılmayıp takım derecelend�r�lmes� yapılan branşlar �le ç�ftler müsabakalarını,



�) Tal�mat: Federasyon ana statüsüne uygun olarak yönet�m kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün resm� �nternet s�tes�nde
yayımlanarak yürürlüğe g�ren düzenlemey�,

j) Uluslararası Federasyon: Bağımsız spor federasyonunun üyes� olduğu uluslararası federasyonu,

�fade eder.

İKİNCİ  BÖLÜM

Esas Hükümler

Federasyonların kuruluşu

MADDE 5 – (1) Federasyon, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın tekl�f� ve Başbakanın kararı �le kurulur ve kararın
Resmî Gazete’de yayımlanması �le tüzel k�ş�l�k kazanır. Federasyonlar özel hukuk hükümler�ne tab�d�r.

(2) 3289 sayılı Kanunda bel�rt�len yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen federasyonların tüzel k�ş�l�ğ� Merkez Danışma Kurulunun uygun
görüşü, Bakanın tekl�f� ve Başbakanın kararı �le �ptal ed�l�r ve kararın Resmî Gazete’de yayımlanması �le tüzel k�ş�l�k sona erer. Bu durumda mal
varlıkları Genel Müdürlüğe devred�l�r.

Federasyonun görev ve yetk�ler�

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetk�ler� şunlardır;

a) Spor dalı �le �lg�l� faal�yetler� ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek,

b) Spor dalının gel�şmes�n�, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genel�nde yaygınlaşmasını sağlamak,

c) Sporcu sağlığı �le �lg�l� konularda gerekl� önlemler� almak,

ç) Federasyonu teşk�latlandırmak,

d) Federasyonu uluslararası faal�yetlerde tems�l etmek,

e) Tahk�m Kurulu kararlarını uygulamak,

f) İl müdürlükler� �le koord�nel� çalışmak,

g) Yüksek performanslı sporcu yet�şt�rmek,

ğ) Spor kulüpler�n�n �lg�l� spor dalına katılım �şlemler�n�, sporcu, antrenör ve hakemler�n tesc�l veya v�ze �şlemler�n� yapmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşları �le yerel yönet�mlerle �şb�rl�ğ� yapmak,

ı) Spor dalının altyapısı ve eğ�t�m�ne �l�şk�n projeler hazırlamak ve uygulamak,

�) Spor dalı �le �lg�l� faal�yetler�n düzenlenmes� �ç�n tal�matlar hazırlamak ve uygulamak,

j) Genel Müdürlük �le uluslararası federasyonların bel�rled�ğ� eğ�t�m kr�terler�ne uygun olarak �şb�rl�ğ� �çer�s�nde antrenör, hakem ve
benzer� d�ğer spor elemanlarını yet�şt�rmek,

k) Kulüpler, �l ve �lçe tems�lc�ler� arasında doğab�lecek tekn�k uyuşmazlıkları çözümlemek,

l) Uluslararası federasyonun �zn� �le uluslararası kurs, sem�ner, panel, sempozyum ve spor organ�zasyonları düzenlemek,

m) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratej�k planını, performans programını �çeren taahhütnamey� Bakana sunmak.

Teşk�lat

MADDE 7 – (1) Federasyonların merkez� Ankara’dadır. Federasyon, yurt �ç� teşk�latını ana statüsünde bel�rlenen esaslara göre kurab�l�r.

(2) Federasyonların merkez teşk�latı;

a) Genel Kurul,



b) Yönet�m Kurulu,

c) Denet�m Kurulu,

ç) D�s�pl�n Kurulu,

d) Genel Sekreterl�kten,

teşekkül eder.

(3) Federasyon yönet�m kurulu, yed� üyeden az, on beş üyeden fazla, d�s�pl�n kurulu �se; üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denet�m
kurulu; �k� üyes� seç�mle bel�rlenen, üç üyes� �se Genel Müdürlükçe görevlend�r�len beş üyeden oluşur.

(4) İk�nc� fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde bel�rt�len kurulları oluşumu, görev, yetk� ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esasları
federasyonun ana statüsünde, d�ğer kurulların oluşumu, görev, yetk� ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esasları �se tal�matlarla bel�rlen�r.

(5) Federasyonların yurt �ç� bağlantısını sağlamak üzere, �llerde federasyon tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.

Genel kurul

MADDE 8 – (1) Genel kurul federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında 150’den az 300
üyeden fazla, d�ğer spor dallarında  �se 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.

(2) Genel kurulun üye sayısının tesp�t�nde aşağıdak� hususlar d�kkate alınır:

a) Kulüp tems�lc�ler�.

b) Ol�mp�k spor dallarında oy kullanmak üzere Türk�ye M�ll� Ol�mp�yat Kom�tes� Başkanlığınca bel�rlenecek en fazla �k� kurul üyes�.

c) Engell�ler spor federasyonları �le bünyes�nde paral�mp�k kom�tes�nce ben�msenen spor dallarının bulunduğu federasyon seç�mler�nde
oy kullanmak üzere, Türk�ye Paral�mp�k Kom�tes� Başkanlığınca bel�rlenecek en fazla �k� kurul üyes�.

ç) Görev�ne adl� veya �dar� soruşturma sonucu son ver�lmemek kaydıyla �lg�l� spor dalında oy kullanmak üzere asaleten federasyon
başkanlığı yapanlar.

d) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük tems�lc�ler�.

e) Türk�ye Amatör Spor Kulüpler� Konfederasyonu Başkanlığınca bel�rlenecek en fazla �k� kurul üyes�.

f) Türk�ye Spor Yazarları Derneğ� Başkanlığınca bel�rlenecek en fazla �k� kurul üyes�.

g) İlg�l� spor dalında oy kullanmak üzere bağlı oldukları dünya veya Avrupa federasyonlarının yönet�m kurullarında seç�m�n yapıldığı
tar�hte Ülkem�z adına görev yapanlar arasından öncel�k sırasına göre en fazla beş üye.

ğ) İlg�l� spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tar�hten en az b�r yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en
fazla m�ll� olmuş beş sporcu.

h) İlg�l� spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tar�hten en az b�r yıl önce faal hakeml�ğ� bırakmış olmak kaydıyla en
üst sev�yede hakeml�k yapanlar arasından kura �le bel�rlenecek en fazla beş üye.

ı) İlg�l� spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tar�hten en az b�r yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla
büyükler kategor�s�nde m�ll� takım tekn�k d�rektörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura �le bel�rlenecek en fazla beş üye.

(3) Genel kurulda kulüpler�n üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.  Kulüp tems�lc�ler�n�n seç�m�nde genel kurul
tar�h�nden önce tamamlanmış �k� sezon üst üste federasyon faal�yetler�ne katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır. Kurulduğu tar�hten �t�baren
�k� yıl geçmem�ş federasyonların �lk genel kurulunda; kulüpler�n üst üste �k� yıl faal�yetlere katılması şartı aranmaz.

(4) Takım sporlarında, l�g� bulunan federasyonların genel kuruldak� kulüp tems�lc�ler�n�n en fazla yüzde 50's� en üst l�ge katılan, en fazla
yüzde 30'u federasyonun d�ğer l�gler�nde mücadele eden, en az yüzde 20’s�, mahall� veya bölgesel l�glere katılan kulüpler�n tems�lc�ler�nden
oluşur.

(5) Müsabakası yapılmayan veya kulübü bulunmayan spor dalları �le okul sporları, ün�vers�te sporları ve benzer� spor dallarında oy
kullanacak üyeler, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmak suret�yle ana statüde bel�rlen�r.



(6) D�ğer federasyonlarda kulüpler�n üye sayıları �se, federasyon yönet�m kurulunca öner�len ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü
alınmak suret�yle ana statüde bel�rlen�r.

(7) Genel Müdürlük tems�lc�ler�;

a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeler�,

c) Kurul ve da�re başkanları �le �l müdürler�

arasından federasyonun üye sayısı d�kkate alınarak Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

(8) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyes� olacak m�llî sporcuların bel�rlenmes�nde sırasıyla;

a) Ol�mp�yat oyunlarında �lk üç dereceye g�rm�ş m�llî sporcular,

b) Büyükler dünya şamp�yonasında �lk üç dereceye g�rm�ş m�llî sporcular,

c) Büyükler kategor�s�nde Avrupa şamp�yonu olmuş m�llî sporcular,

esas alınır.

(9) Yukarıda bel�rt�len faal�yetlerde elde ed�len dereceler d�kkate alınarak öncel�k sıralamasına göre şartları taşıyan sporcular yoksa m�llî
olma sayıları esas alınarak tesp�t ed�l�r.

(10) Üyeler�n hesaplanmasında her grup kend� �çer�s�nde değerlend�r�l�r. Üye gruplarına �l�şk�n sayıların tesp�t�nde yarımlar tam sayıya
�blağ ed�l�r.

(11) Federasyonda maaşlı veya ücretl� çalışanlar �le genel kurulun yapılacağı tar�hten ger�ye doğru en az b�r yıl önce faal sporculuğu,
hakeml�ğ� veya antrenörlüğü bırakmamış k�ş�ler genel kurul üyes� olamazlar.

(12) Ana statüye göre bel�rlenecek üye sayısı, 3289 sayılı Kanunda öngörülen sayıyı aşması hal�nde her grup kend� �çer�s�nde
değerlend�r�lerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çek�lecek kura �le Kanunda öngörülen sayıya �nd�r�l�r.

(13) Kulüp tems�lc�ler� kulüp yönet�m kurulunca, kulüp üyeler� arasından bel�rlen�r.

Genel kurulun görevler�

MADDE 9 – (1) Genel kurulun görevler� şunlardır:

a) Ana statüyü yapmak, değ�şt�rmek,

b) Başkan, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu üyeler�n� seçmek,

c) Yönet�m Kurulu tarafından hazırlanan faal�yet programı �le bütçey� onaylamak ve gerekt�ğ�nde bütçe harcama kalemler� arasında
değ�ş�kl�k yapmak konusunda yönet�m kuruluna yetk� vermek,

ç) Yönet�m Kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı �le uluslararası federasyonlara karşı mal� taahhütlerde bulunmak �ç�n yetk� vermek,

d) Yönet�m Kurulu faal�yet ve mal� raporlarının �bra ed�l�p ed�lmemes�n� oylamak,

e) Kanun ve ana statüler� �le ver�len d�ğer görevler� yapmak.

Genel kurul toplantıları

MADDE 10 – (1) Genel kurul;

a) Olağan genel kurul; ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında �lg�l� ol�mp�yat oyunlarının, d�ğer spor dallarında yaz ol�mp�yat oyunlarının
b�t�m�nden, Kanunun Ek 9 uncu maddes�n�n değ�ş�k üçüncü fıkrasının yürürlüğe g�rd�ğ� 12/4/2011 tar�h�nden sonra kurulacak federasyonlarda
�se; federasyon kurulmasına �l�şk�n kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;



1) Kurul raporlarında yeterl� düzeyde görülmeyen veya yapılan denet�m sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon
başkanı ve yönet�m kurulu üyeler� hakkında karar almak üzere Bakanın �stem� üzer�ne,

2) Federasyon yönet�m kurulunun kararıyla,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla,

4) Federasyon başkanının �st�fası, başkan olma şartlarından herhang� b�r�s�n� kaybetmes�, ölümü veya yönet�m kurulu asıl ve yedek
toplam üye sayısının yed� üyen�n altına düşmes� hal�nde,

olağanüstü toplanır.

c) Mal� genel kurul �k� yılda b�r ana statüler�nde bel�rt�len tar�hte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı �le yapacakları olağan üstü genel kurul çağrılarında �lk müracaat �le
son müracaat arasındak� süre 60 günü geçemez.

(3) Mal� genel kurulda �bra ed�lmeyen veya b�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len hallerde başkan ve yönet�m kurulu üyeler�n�n yer�ne
kalan sürey� tamamlamak üzere en geç altmış gün �çer�s�nde seç�ml� olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak b�r�nc� fıkranın (b) bend�n�n (2) ve
(3) numaralı alt bentler�nde bel�rt�len hallerde, son toplantı tar�h�nden �t�baren altı ay geçmeden veya ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında
ol�mp�yat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış �se olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel kurul çağrısı ve gündem�, toplantı tar�h�nden en az otuz gün önce; faal�yet raporu, denet�m raporu �le bütçe tasarısı �se en az
onbeş gün önce federasyonun ve Genel Müdürlüğün resm� �nternet s�tes�nde üyelere duyurulur.

(5) Genel kurulun toplanması, üyeler�n bel�rlenmes�, d�vanın oluşturulması, üye l�stes�ne yapılacak �t�razlar ve oyların sayımı �le �lg�l�
d�ğer usul ve esaslar ana statüde bel�rlen�r. Seç�mler tek l�ste hal�nde g�zl� oy, açık tasn�f şekl�nde yapılır.

(6) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve katılanların salt çoğunluğu �le karar alınır.  Seç�mde en fazla oyu alan
aday ve l�stes� seç�lm�ş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hal�nde, tak�p eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak,
toplantıya katılanların sayısı seç�mle bel�rlenen kurulların asıl üye sayısının �k� katından aşağı olamaz.

(7) Genel kurulun toplanması �le �lg�l� her türlü �şlemler yönet�m kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında
gözlemc� bulundurur. Gözlemc�, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun ve bu Yönetmel�k �le ana statüye uygun olarak yapılıp
yapılmadığını denetleyerek, raporunu Bakana sunulmak üzere onbeş gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe ver�r.

(8) Genel Müdürlük, gözlemc� raporunun ver�ld�ğ�, �lg�l�ler �se genel kurulun yapıldığı tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde asl�ye hukuk
mahkemes�nde genel kurulun �ptal�n� �steyeb�l�r.

(9) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapmayan federasyonların genel
kurulları Tahk�m Kurulunca oluşturulacak üç k�ş�l�k kom�syon mar�fet�yle altmış gün �çer�s�nde yapılır. Federasyon başkanı ve yönet�m kurulu
üyeler� hakkında mevzuata uymamaktan dolayı �dar� ve adl� �şlem başlatılır.

(10) Genel Müdürlük bünyes�nde h�zmet ve faal�yetler�n� sürdürürken veya doğrudan bağımsız olarak kurulacak federasyonların �lk genel
kurul üyeler�n�n bu Yönetmel�ğe uygun olarak bel�rlenmes�, yapılacak �t�razların sonuçlandırılması �le d�ğer �ş ve �şlemler, Tahk�m Kurulu
tarafından oluşturulacak üç k�ş�l�k b�r kurul tarafından yer�ne get�r�l�r. Başkanlık d�vanı oluşturulduktan sonra bu Kurulun görev� sona erer.

Federasyon başkanı

MADDE 11 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdak� şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az l�se mezunu olmak,

c) Kes�nleşm�ş s�gorta veya verg� borcu olmamak,

ç) Tahk�m Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya d�s�pl�n kurullarınca son beş yıl �çer�s�nde b�r
defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrum�yet� cezası almamış olmak,

d) Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar �le casusluk, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas g�b� yüz kızartıcı veya şeref ve hays�yet� kırıcı suçtan veya �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, kaçakçılık, verg� kaçakçılığı, haksız mal ed�nme, ş�ke ve teşv�k pr�m� suçlarından
hükümlü bulunmamak.



(2) Başkan adayları, genel kurul tar�h�nden en az on gün önce, üyeler�n en az yüzde15’�n�n yazılı tekl�f�n� �çeren adaylık başvurularını
federasyona yaparlar. Her üye ancak b�r başkan adayı �ç�n tekl�fte bulunab�l�r. Yönet�m kurulu, genel kurul tar�h�nden en az otuz gün önce başkan
adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücret�n� bel�rler. Adaylık ücret�, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı
�le çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdak� belgeler �sten�r;

a) T.C. k�ml�k numarası beyanı,

b) Öğren�m belges�n�n kurumca tasd�kl� örneğ�,

c) Tahk�m Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya d�s�pl�n kurullarınca son beş yıl �çer�s�nde b�r
defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrum�yet� cezası almadığına da�r beyanı,

ç) Adl� s�c�l kaydı yazılı beyanı,

d) Başvuru tar�h� �t�bar�yle kes�nleşm�ş verg� ve s�gorta borcu olmadığına da�r belge,

e) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

f) Üyeler�n en az %15’�n�n yazılı tekl�f�.

(4) Başkanın görev süres� dört yıldır. Başkanın seç�m�, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurullarının seç�m� �le b�rl�kte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, �st�fası veya başkan olma şartlarından herhang� b�r�s�n� kaybetmes� hal�nde, üç ay �ç�nde seç�m yapılması şartıyla, bu
görev� yönet�m kurulu üyeler� tarafından seç�lecek b�r yönet�m kurulu üyes� yürütür. Ancak, ol�mp�k ve paral�mp�k spor dallarında ol�mp�yat
oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış �se olağanüstü genel kurula g�d�lemez.

(6) Başkan vek�l� veya asbaşkan olarak görevlend�r�lecek k�ş�ler�n, başkanda aranan şartları ha�z olmaları gerek�r.

(7) Federasyon başkanı, yönet�m, d�s�pl�n ve denet�m kurulları üyeler� m�lletvek�ll�ğ� ve yerel yönet�mler�n genel ve ara seç�mler�n�n
başlangıcından b�r ay önce, seç�m�n yen�lenmes�ne karar ver�lmes� hal�nde yen�leme kararının �lanından başlayarak yed� gün �ç�nde, başka b�r
federasyon başkanlığına aday olmaları hal�nde, federasyonun genel kurul tar�h�nden b�r ay önce görevler�nden ayrılma �steğ�nde bulunmadıkça
adaylıklarını koyamazlar ve aday göster�lemezler. Her ne şek�lde olursa olsun �st�fa eden başkan, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu üyeler�
�st�falarını ger� alarak görevler�ne dönemezler.

Genel sekreterl�k

MADDE 12 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu k�ş�ler arasından görevlend�r�l�r. Federasyonca görevlend�r�lecek
olan genel sekreter�n kamu veya özel sektörde en az on yıl �ş deney�m� olması, Genel Müdürlükçe görevlend�r�lecek olanların �se genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. L�sansüstü eğ�t�mde geçen süreler genel sekreter �ç�n aranan �ş deney�m� olarak kabul ed�l�r.

(2)  Genel sekreter federasyonun her türlü �dar� �ş ve �şlemler�n� yapmakla yetk�l� ve sorumludur. Federasyonun yönet�m kurulu
toplantılarına �şt�rak eder ve federasyonların �dar� �şlemler� hakkında yönet�m kuruluna b�lg� ver�r. Raportör olarak kararları yazar ve �mzalar
ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(3) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları �le yazışmaları yapar. İl müdürlükler� �le
koord�nasyonu sağlar.

(4) Federasyonların harcama tal�matlarına göre gerekl� �şlemler� yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına get�r�r. Ödeme evrakında
başkan veya başkan vek�l�n�n �mzasının yanı sıra genel sekreter�n �mzasının da bulunması zorunludur.

(5) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon �l tems�lc�s�

MADDE 13 – (1) Federasyonların �l tems�lc�ler�, federasyon başkanının tekl�f� ve Genel Müdürün onayı �le görevlend�r�l�r. Federasyon �l
tems�lc�s�n�n görev süres�, başkanın görev süres� kadardır.

(2) Federasyon �l tems�lc�s�, federasyon �le �l müdürlüğü arasındak� koord�nasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı �şlemler hakkında �l
müdürlüğüne ve �lg�l� federasyona b�lg� ver�r. İl müdürlükler� �mkânları ölçüsünde federasyon �l tems�lc�s�ne çalışma ortamı sağlar.

(3) Federasyon h�zmet ve faal�yetler�n� yer�ne get�rmeyen, �l müdürlüğü ve federasyonla koord�nasyon sağlamayan federasyon �l
tems�lc�ler�, federasyon başkanının tekl�f� ve Genel Müdürün onayı �le görevden alınır.



Genel Müdürlük �le �l�şk�ler

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar �le Genel Müdürlük bütçes�nden bu
federasyonlara tahs�s ed�len kaynaklar kullanılarak ed�n�len her türlü taşınır ve taşınmazlar ed�n�m amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün
�zn� alınmadan üçüncü k�ş�lere satılamaz ve devred�lemez.

(2) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahs�s ed�len kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülk�yet� Genel Müdürlüğe
a�t olur.  Bu şek�lde alınan taşınmazların Genel Müdürlük adına tapuda kayıt ve tesc�l ed�lmes� �ç�n federasyon başkanı veya genel sekretere yetk�
ver�l�r. Bu taşınmazlar �lg�l� federasyona tahs�s ed�l�r ve Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçeves�nde kullanılır.

(3) Genel Müdürlük, federasyonların taleb� durumunda, kend�s�ne a�t spor tes�sler�n�n �şlet�lmes�n�, menkul ve gayr�menkuller�n� bedels�z
olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faal�yetler� �ç�n tahs�s edeb�l�r.

(4) Tahs�s� yapılan spor tes�sler� veya taşınmazlar zarur� g�derler�n� karşılaması kaydıyla d�ğer federasyonlara kullandırılır.

(5) Federasyonlara tahs�s ed�len spor tes�sler� �le menkul ve gayr�menkuller�n tahs�s amacı dışında kullanılması veya d�ğer federasyon
faal�yetler�nde kullandırılmaması hal�nde, tahs�s �şlem� Genel Müdürlükçe �ptal ed�l�r.

(6) Genel Müdürlük ol�mp�k spor dallarında; federasyonun b�r öncek� yıl gerçekleşen gel�rler�n�n yüzde 75'� kadar, ol�mp�k olmayan
federasyonlara �se yüzde 50's� kadar yardımda bulunab�l�r.

(7) Genel Müdürlük bütçes�nden federasyonlara, �lg�l� spor dalının alt yapısı, eğ�t�me �l�şk�n projeler�n�n desteklenmes� amacıyla
gerekt�ğ�nde kaynak tahs�s ed�leb�l�r.

(8) Genel Müdürlükçe federasyonlara yardım ve proje desteğ� yapılması �le yapılan bu yardım ve proje destekler�n�n harcama usul ve
esasları Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönerge �le bel�rlen�r.

(9) Genel Müdürlük tarafından yapılan ayn� ve nakd� yardımların mevzuata ve amacına uygun olarak harcanmaması hal�nde oluşacak
zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönet�m kurulu üyeler�nden tahs�l ed�l�r ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(10) Tekn�k elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler har�ç, federasyonda çalışan personel ve d�ğer görevl�lere ver�lecek ücret ve
yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşk�lat Başkanlığından sağlanan reklam gel�rler�nden karşılanamaz.

(11) Bu maddede geçen tekn�k personel �bares�nden; tekn�k d�rektör, antrenör, spor masörü-masözü, kond�syoner, d�yet�syen, doktor,
sağlık elemanı, spor ps�koloğu, spor anal�zc�s�, �stat�st�kç�, jür� üyes�, gözlemc�, tems�lc�, hakem, tekn�k kurul üyeler�, mal� konularda uzman,
avukat, kurs eğ�t�c�s�, federasyonlara a�t spor tes�sler� ve kamp eğ�t�m merkezler� �le spor alanlarını spor faal�yetler�n�n yapılmasına elver�şl� hale
get�rmek üzere görevlend�r�lenler ve benzer� görevl�ler anlaşılır.

(12) Genel Müdürlük personel�nden yararlanma usul ve esasları, Genel Müdürlük �le federasyonlar arasında yapılacak protokol �le tesp�t
olunur. Bu şek�lde görevlend�r�len personele kanun� harcırah ve Genel Müdürlük mevzuatına göre spor müsabakalarında asl� görevler�nden ayrı
görevlend�r�lenlere ödenecek görev ücretler� dışında herhang� b�r ad altında ödeme yapılamaz.

(13) Federasyonlar; antrenör, hakem ve benzer� spor elemanları �le spor kulüpler�ne ve sponsorluklara a�t �stat�st�k� b�lg�ler� üç ayda b�r
Genel Müdürlüğe göndermek ve sporcu l�sans, tesc�l, v�ze ve transfer �şlemler�n� Genel Müdürlüğün merkez� otomasyon s�stem� üzer�nden
yürütmek zorundadır.

(14) Federasyonlar, Genel Müdürlük �le uluslararası federasyonların bel�rled�ğ� eğ�t�m kr�terler�ne uygun olarak �şb�rl�ğ� �çer�s�nde
antrenör, hakem ve benzer� d�ğer spor elemanlarını yet�şt�r�r.

(15) Profesyonel şube kurulması, federasyona spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması �şlemler� federasyon yönet�m
kurulunun Genel Müdürlüğe müracaatı üzer�ne 3289 sayılı Kanun hükümler�ne göre yürütülür.

(16) Federasyonların denet�m�ne �l�şk�n hususlar har�ç olmak üzere, Genel Müdürlük �le federasyonlar arasında çıkacak �ht�laflar, Tahk�m
Kurulunca bel�rlenecek b�r üyen�n başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon tems�lc�ler�n�n katılımıyla oluşturulacak kom�syon mar�fet�yle
çözümlen�r. Bu kom�syon kararlarına yapılacak �t�raz, Tahk�m Kurulunca �ncelenerek sonuçlandırılır.

Federasyonun gel�rler�

MADDE 15 – (1)  Federasyonların gel�rler� şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçes�nden ayrılacak pay,

b) Genel Müdürlük bütçes�nden altyapı ve eğ�t�me �l�şk�n projeler�n desteklenmes� �ç�n aktarılacak kaynak,

c) K�ş� ve kurumlardan alınacak katılım payı,



ç) Tesc�l ve v�ze ücretler� �le transferlerden alınacak pay,

d) İt�raz ve ceza gel�rler�,

e) M�ll� müsabakaların radyo, telev�zyon ve �nternet üzer�nden yayınından elde ed�lecek yayın hakkı bedeller�,

f) Reklam ve yayın gel�rler�,

g) Sponsorluk gel�rler�,

ğ) Yardım ve bağışlar,

h) Benzer� gel�rler.

(2) Federasyonların gel�rler� ana statüsünde bel�rlenen usul ve esaslara uygun olarak harcanır. Federasyonların tüm gel�rler� her türlü
verg�, res�m ve harçtan muaftır.

(3) Federasyonlar tarafından yapılan faal�yet ve müsabakalarda elde ed�len reklam, sponsorluk, naklen yayın, m�ll� müsabakalara a�t b�let
gel�rler� federasyona a�tt�r.

Muhasebe ve raporlama s�stem�

MADDE 16 – (1) Federasyonlarda tek düzen muhasebe s�stem�ne ve b�lanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe �şlemler�n�n �spat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denet�m, kontrol ve tak�p açısından Verg� Usul
Kanununda bel�rlenm�ş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takv�m yılı esasına göre tutulur. Gel�r ve g�derler tahakkuk ett�r�ld�kler� yılın hesaplarında göster�l�r. Ancak federasyonlar,
mal� genel kurul tar�hler�n� de esas alarak ve �ht�yar� b�r şek�lde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapab�l�rler. Bu �ht�yar� raporların hazırlanmış
olması, takv�m yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlamasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların �zlenmes� ve spor pol�t�kalarına yön ver�leb�lmes� bakımından, federasyonlara a�t
muhasebe kayıtları, bell� b�r otomasyon s�stem�nde Genel Müdürlükte oluşturulacak b�r merkezde toplu b�r b�ç�mde �zleneb�l�r. Bu durumda
Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmes� ve federasyon muhasebe serv�sler�n�n bu merkezle
�şb�rl�ğ� �ç�nde çalışması zorunludur.

(5) Federasyonlar, muhasebe serv�sler�n� kurmak ve bu serv�ste çalışan personel� kend� konusunda eğ�tmekle yükümlüdür.

Denet�m

MADDE 17 – (1) Federasyonların her türlü faal�yetler�n�n denet�m�; genel kurul, denet�m kurulu ve Bakan tarafından görevlend�r�lecek
denet�m elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yer�ndel�k denet�m� yetk�l� kurullarınca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca
uygunluğu ve denet�m� �se Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayn� ve nakd� yardımların mevzuata ve amacına uygun
olarak harcanmaması hal�nde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönet�m kurulu üyeler�nden Genel Müdürlükçe tahs�l ed�l�r
ve Genel Müdürlük bütçes�ne gel�r kayded�l�r. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(3) Bakanlık veya Genel Müdürlükçe yaptırılacak denet�mlerde;

a) Her türlü �ş ve �şlemler�n mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı,

b)Yardımların amaca uygunluğu,

c) Genel kabul görmüş bütçeleme ve arş�v standartları �le tek düzen muhasebe s�stem�ne uyumluluk,

ç) Kayıt düzen�nde saydamlık ve hesap ver�leb�l�rl�k, uygun raporlama s�stem�,

d) Kulüp, antrenör, hakem, sporcu ve benzerler�ne a�t s�c�l kayıtlarının tutulması,

e) Ödül ve yardımların ad�l yapılması,

f) Standart belgeleme ve dosyalama �şlemler�n�n sürdürülmes�

hususları göz önünde bulundurulur.



D�s�pl�n �şlemler�

MADDE 18 – (1) Federasyonlara bağlı spor dalları �le �lg�l� olarak;

a) Federasyonların faal�yet programında yer alan müsabaka ve faal�yetlerde; kulüpler, federasyona bağlı spor dallarında faal�yette bulunan
kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�ler�n spor ahlakına ve d�s�pl�n�ne aykırı davranışlarına �l�şk�n ceza
�şler�ne federasyonun ceza/d�s�pl�n kurulu,

b) Federasyonun faal�yet programında yer almayan �l veya �lçe müdürlükler�nce düzenlenen müsabaka ve faal�yetlerde; kulüpler, �lg�l�
spor dalında faal�yette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�ler�n spor ahlakına ve d�s�pl�n�ne
aykırı davranışlarına �l�şk�n ceza �şler�ne �l veya �lçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan, �l veya �lçe müdürlükler�nden �z�n alınmak suret�yle düzenlenen müsabaka ve faal�yetlerde;
�lg�l� spor dalında faal�yette bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�ler�n spor ahlakına ve
d�s�pl�n�ne aykırı davranışlarına �l�şk�n ceza �şler�ne, �z�n alınan merc��n d�s�pl�n/ceza kurulu,

bakar.

(2) İl veya �lçe ceza kurulları tarafından ver�len cezalara karşı, 7/1/1993 tar�hl� ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençl�k ve
Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna �t�raz ed�leb�l�r.

(3) Tahk�m Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, federasyon d�s�pl�n/ceza kurulları �le �l veya �lçe ceza kurullarınca ver�lecek cezalar,
Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sport�f ceza kütüğüne kayded�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geç�c� ve Son Hükümler

Geç�ş hükümler�

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Federasyonlar yapılacak �lk �lg�l� ol�mp�yat veya paral�mp�k oyunlarının b�t�m tar�hler�nden �t�baren üç ay
�çer�s�nde genel kurullarını yaparak hukuk� yapılarını ve ana statüler�n� 3289 sayılı Kanun ve bu Yönetmel�ğe uygun hale get�rmek zorundadır.

(2) 3289 sayılı Kanun �le bu Yönetmel�k gereğ�nce yapılması gereken ana statü değ�ş�kl�kler� �le d�ğer alt düzenley�c� �şlemler yürürlüğe
g�r�nceye kadar mevcut düzenlemeler�n 3289 sayılı Kanun �le bu Yönetmel�ğe aykırı olmayan hükümler�n�n uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Spor Genel Müdürü yürütür.

 


