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ANA STATÜ

Türk�ye E-Spor Federasyonundan:

TÜRKİYE E-SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Ana Statünün amacı; Türk�ye E-Spor Federasyonunun teşk�latı, genel kurul �le yönet�m,

denet�m ve d�s�pl�n kurullarının oluşumu, görev, yetk� ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; Türk�ye E-Spor Federasyonunun genel kurulu, yönet�m kurulu, denet�m kurulu

ve d�s�pl�n kurulu �le d�ğer kurullarını, spor dalında faal�yet gösteren spor kulüpler�n� ve �lg�l� d�ğer kuruluşları,
sporcu, antrenör, tekn�k d�rektör, hakem, menajer, gözlemc�, yönet�c�, tems�lc� ve benzer spor elemanları �le bunların
katıldığı yurt �ç� ve yurt dışı tüm faal�yetler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Ana Statü, 22/4/2022 tar�hl� ve 7405 sayılı Spor Kulüpler� ve Spor Federasyonları Kanunu,

21/5/1986 tar�hl� ve 3289 sayılı Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanunu �le 19/7/2012 tar�hl� ve 28358 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençl�k ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türk�ye E-Spor Federasyonunu,
ç) Federasyon başkanı: Türk�ye E-Spor Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor H�zmetler� Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Gençl�k ve spor �l müdürlüğünü,
g) İlçe müdürlüğü: Gençl�k ve spor �lçe müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 22/4/2022 tar�hl� ve 7405 sayılı Spor Kulüpler� ve Spor Federasyonları Kanununu,
h) Spor dalı: E-Spor spor dalını,
ı) Tahk�m Kurulu: Gençl�k ve Spor Bakanlığı Tahk�m Kurulunu,
�) Tal�mat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönet�m kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın �nternet s�tes�nde

yayımlanarak yürürlüğe g�ren düzenlemey�,
j) Yönetmel�k: 19/7/2012 tar�hl� ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor

Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�ğ�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşk�latı, Görev ve Yetk�ler�

Teşk�lat
MADDE 5- (1) Federasyon, �dar� ve mal� özerkl�ğe ve tüzel k�ş�l�ğe sah�pt�r. Federasyonun merkez�

Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşk�latı ve �l tems�lc�l�kler�nden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşk�latı aşağıdak� organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
b) Yönet�m kurulu.
c) Denet�m kurulu.
ç) D�s�pl�n kurulu.
d) Genel sekreterl�k.
(3) Federasyonun yurt �ç� bağlantısını sağlamak üzere, �llerde Federasyon tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.
(4) İk�nc� fıkrada bel�rt�lenler�n dışındak� kurulların görev, yetk� ve sorumlulukları �le çalışma usul ve esasları

yönet�m kurulu tarafından hazırlanacak tal�matlarla bel�rlen�r.
Federasyonun görev ve yetk�ler�
MADDE 6- (1) Federasyonun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzey�nde yayılıp gel�şmes�n� sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemey� yapmak,

projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Spor dalına özgü konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve

Türk�ye’y� spor dalı �le �lg�l� konularda yurt dışında tems�l etmek.
c) Yurt �ç� ve yurt dışındak� spor dalı �le �lg�l� gel�şmeler� tak�p etmek.
ç) Yurt �ç� ve yurt dışında spor dalı �le �lg�l� uluslararası faal�yetler� ve yurt �ç� d�ğer faal�yetler� programlayıp

bunların uygulamalarını kontrol etmek.
d) Ülke �ç�nde müsabakalar düzenlemek, ülke �ç�nde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak,

hakem, tems�lc� ve gözlemc� görevlend�rmek.
e) Yabancı ülkelerdek� spor dalı �le �lg�l� gel�şmeler� ve yen�l�kler� tak�p ederek bu b�lg�lerden ülke �ç�nde daha

çok k�ş�n�n yararlanmasını sağlamak.



f) Spor dalına a�t malzemeler�n standartlarını uluslararası kurallara göre tesp�t ederek bunların yurt �ç�nde veya
yurt dışında yaptırılmasını veya tem�n ed�lmes�n� sağlamak.

g) Kulüpler, �l müdürlükler� ve �l tems�lc�ler� arasında doğab�lecek uyuşmazlıkları çözümlemek.
ğ) Ulusal ve uluslararası kurs, sem�ner, panel, sempozyum ve spor organ�zasyonları düzenlemek.
h) Talep eden k�ş� ve kuruluşlara, düzenleyecekler� özel yarışma, özel sem�ner ve kurslara �l�şk�n, gerekl�

koşulları yer�ne get�rmes�n� tak�ben �z�nler�n� vermek.
ı) Federasyonun amacına yönel�k çalışmaları gerçekleşt�rmek ve spor dalına kaynak sağlamak amacı �le

�kt�sad� �şletme kurmak.
�) Uluslararası müsabakalara �şt�rak edecek olan m�ll� takım sporcuları �le menajer, antrenör, yardımcı

antrenör, masör, doktor ve �stat�st�kç� g�b� tekn�k elemanları seçmek, seç�len takımların müsabakalara hazırlanmalarını
ve katılmalarını sağlamak.

j) Spor dalı �le �lg�l� müsabakaların düzenlenmes� �ç�n tal�matlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.
k) Başarılı sporcuların tak�b�n� yapmak, bu sporcuların yet�şmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve bu sporcuları

ödüllend�rmek.
l) Her kademedek� sporcular �ç�n eğ�t�m ve hazırlık kampları açmak.
m) Spor dalı �le �lg�l� arş�v ve �stat�st�k� çalışmalar yapmak, eğ�t�c� f�lm, slayt ve broşür hazırlayarak, bu

konuda basın ve telev�zyon kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yapmak.
n) İl tems�lc�ler�n�n kend� aralarında ve Federasyonla koord�nel� b�r şek�lde çalışmalarını sağlamak.
o) Sporcu sağlığı �le �lg�l� konularda gerekl� önlemler� almak.
ö) Tahk�m Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüpler� ve spor anon�m ş�rketler�n�n spor dalı tesc�l �şlemler�n� yaparak spor dalı faal�yetler�ne

katılım �şlemler�n� ve gerekl� kuralları düzenlemek, tal�mat hazırlamak, denetlemeler�n� yapmak.
r) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönet�mlerle �şb�rl�ğ� yapmak.
s) Yıllık ve dört yıllık stratej�k plan hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
ş) Altyapı ve yetenek tesp�t projeler� hazırlayarak bunların altyapısını oluşturup uygulanmasını sağlamak.
t) İlg�l� mevzuat �le ver�len d�ğer görevler� yapmak.
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 aşağıdak� üyelerden oluşur:
a) Görev�ne adl� veya �dar� soruşturma sonucu son ver�lmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı

yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde onu oranında Bakanlık tems�lc�ler�.
c) Türk�ye Spor Yazarları Derneğ� Başkanlığınca bel�rlenecek en fazla �k� kurul üyes�.
ç) Türk�ye Amatör Spor Kulüpler� Konfederasyonu Başkanlığınca bel�rlenecek en fazla �k� kurul üyes�.
d) Seç�m�n yapıldığı tar�hte Federasyonun bağlı olduğu Dünya ve Avrupa Federasyonlarının yönet�m

kurullarında Türk�ye adına görev yapanlar arasından öncel�k sırasına göre en fazla beş üye.
e) En fazla m�ll� olmuş beş sporcu.
f) En üst sev�yede hakeml�k yapanlar arasından kura �le bel�rlenecek en fazla beş üye.
g) Büyükler kategor�s�nde m�ll� takım tekn�k d�rektörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura �le

bel�rlenecek en fazla beş üye.
ğ) Kulüp tems�lc�ler�; Genel kurul tar�h�nden önce tamamlanmış son �k� sezonunu üst üste Federasyon

faal�yetler�ne katılarak tamamlayan kulüplere b�rer üye.
(3) Genel kurulda kulüpler�n üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde altmışından az olamaz. Kulüp tems�lc�ler�

kulüp yönet�m kurulunca, kulüp üyeler� arasından bel�rlen�r.
(4) Bakanlık tems�lc�ler�;
a) Genel Müdür ve Genel müdür yardımcıları,
b) Kurul ve da�re başkanları �le �l müdürler�,
arasından Federasyonun üye sayısı d�kkate alınarak Bakanlıkça bel�rlen�r.
(5) Genel kurul üyes� olacak m�llî sporcuların bel�rlenmes�nde sırasıyla;
a) Büyükler Dünya Şamp�yonasında �lk üç dereceye g�rm�ş olan sporcular,
b) Büyükler Avrupa Şamp�yonasında �lk üç dereceye g�rm�ş olan sporcular,
c) Bel�rt�len şartları taşıyan sporcular yoksa m�llî olma sayıları,
esas alınarak tamamlanır.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kend� �çer�s�nde değerlend�r�l�r. Üye gruplarına �l�şk�n sayıların

tesp�t�nde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(7) Federasyonda çalışanlar genel kurul üyes� olamazlar.
(8) Bu maddede bel�rt�len esaslara göre bel�rlenecek üye sayısının, b�r�nc� fıkrada 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
b�r�nc� fıkrada öngörülen sayıya �nd�r�l�r.

(9) Bu madde kapsamında b�rden fazla oy kullanma hakkına sah�p üyeler ancak b�r kez oy kullanab�l�r. Genel
kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

Genel kurulun görevler�
MADDE 8- (1) Genel kurulun görevler� şunlardır:
a) Ana Statüyü değ�şt�rmek.
b) Başkan �le yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurullarının üyeler�n� seçmek.



c) Yönet�m kurulu tarafından hazırlanan faal�yet programını ve bütçey� onaylamak ve gerekt�ğ�nde bütçe
harcama kalemler� arasında değ�ş�kl�k yapma 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 raporlarının �bra ed�l�p ed�lmemes�n� oylamak.
e) Denet�m kurulu raporlarının �bra ed�l�p ed�lmemes�n� oylamak.
f) Spor dalının gel�şmes� ve gel�r get�r�c� faal�yet ve organ�zasyonlar yapılması amacıyla �kt�sad� �şletme

kurulmasına karar vermek.
g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere; Federasyona farklı b�r spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının

ayrılmasını tekl�f etmek ve Bakanlığın onayı �le profesyonel şube kurulmasına karar vermek.
ğ) Faal�yet raporu ve yönet�m kurulunun �bra ed�l�p ed�lmemes� kapsamında değerlend�r�lmek üzere; Sport�f

Değerlend�rme ve Gel�şt�rme Kurulunca yönet�m kurulunun federasyonun yönet�m� ve tems�l� hususunda yeterl�
bulunmadığına �l�şk�n olarak düzenlenen raporu görüşmek.

h) İlg�l� mevzuat �le ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9- (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdak� şartlar aranır:
a) Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak.
b) En az l�se mezunu olmak.
c) Tahk�m Kurulu, Bakanlık spor d�s�pl�n kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının d�s�pl�n

kurullarından son beş yıl �ç�nde b�r defada altı ay veya toplamda b�r yıl hak mahrum�yet� cezası almamış olmak.
ç) Kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le;

Devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama, terörün f�nansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık,
c�nsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret�, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak �ç�n uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, ş�ke veya teşv�k pr�m�, kanuna aykırı olarak spor
müsabakalarına dayalı bah�s ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve �mkân sağlama, reklamını yapma, para
nakl�ne aracılık etme veya Kanunun 20 nc� maddes�ne muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

d) Genel kurul üyeler�n�n en az yüzde onunun yazılı desteğ�ne sah�p olmak.
e) Bakanlık tarafından bel�rlenecek m�ktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafından tesp�t ed�len adaylık

ücret�n� yatırmak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tar�h�nden en az on gün önce adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.

Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlend�r�l�r.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdak� belgeler �sten�r:
a) T.C. k�ml�k numarası yazılı beyanı.
b) Öğren�m belges�n�n kurumca tasd�kl� örneğ�.
c) Tahk�m Kurulu, Bakanlık spor d�s�pl�n kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının d�s�pl�n

kurullarından son beş yıl �ç�nde b�r defada altı ay veya toplamda b�r yıl hak mahrum�yet� cezası almadığına da�r
beyanı.

ç) Adl� s�c�l kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Genel kurul üyeler�n�n en az yüzde onunun 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. B�r k�mse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon
başkanlığı yapab�l�r.

(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.

(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 kurulu 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.

Federasyon başkanının görevler�
MADDE 10- (1) Federasyon başkanının görevler� şunlardır:
a) Federasyonu tems�l etmek.
b) Federasyonun faal�yetler�n� �lg�l� mevzuat hükümler� �le genel kurul ve yönet�m kurulu kararlarına göre

yürütmek.
c) Yönet�m kuruluna başkanlık etmek ve yönet�m kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönet�m kuruluna tekl�f etmek, gerekl� gördüğünde bu kurullara

başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n harcamalar yapmak, gerekt�ğ�nde bu yetk�s�n� başkan

vek�l�ne veya vek�ller�ne devretmek.
e) Başkan vek�l�n� veya asbaşkanları bel�rlemek.



f) Federasyonda çalıştırılacak personel seç�m�n� yapmak ve uygun görülenler� yönet�m kuruluna tekl�f etmek.
g) İlg�l� mevzuat �le ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m kurulu
MADDE 11- (1) Yönet�m kurulu; Federasyon başkanı dâh�l on b�r asıl ve on b�r yedek üyeden oluşur. Kurulun

en az �k� asıl üyes�n�n, �lg�l� spor dalında ol�mp�yat, paral�mp�k ve deafl�mp�k oyunları �le büyükler dünya veya Avrupa
şamp�yonaları ya da kupalarında m�llî olan ve en az b�r yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur.
Bu kapsamda yönet�m kurulu üyes� olab�lecek m�llî sporcu bulunmaması hâl�nde, bunların yer�ne en az b�r yıldır faal
olmayan l�sanslı sporcular yönet�m kurulu üyes� seç�leb�l�r.

(2) Yönet�m kurulu asıl ve yedek üyeler�nde, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len şartlar aranır ve seç�lmeler� durumunda, 9 uncu madden�n üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len belgeler �sten�r.

(3) Federasyon başkanı tarafından yönet�m kurulu üyeler� arasından başkan vek�ller� ve asbaşkanlar atanır.
(4) Yönet�m kurulunun görev süres� dört yıldır. Asıl üyeler�n ölümü veya �st�fası g�b� nedenler�n varlığı

hal�nde yedek üyelerden sırası gelenler yönet�m kuruluna alınır.
(5) Ölüm veya �st�fa g�b� nedenlerle, yönet�m kurulu asıl ve yedek üye sayısının federasyon başkanı dah�l

altının altına �nmes� hal�nde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönet�m kurulunun görevler�
MADDE 12- (1) Yönet�m kurulunun görevler� şunlardır:
a) Spor kulüpler�n�n ve spor anon�m ş�rketler�n�n spor dalı tesc�l�n� yapmak, bunları gruplara ayırmak,

yarışmalar düzenlemek, uygulanacak terf� ve tenz�l statüsünü bel�rlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tesc�l etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları �le �lg�l� �darec�, menajer, tekn�k d�rektör, antrenör, masör, tekn�k eleman, hakem ve benzer�

elemanları eğ�tmek, bu elemanların gel�şmes� �ç�n her türlü tedb�r� almak, bunların kulüp değ�şt�rmeler� ve çalışmaları
�le �lg�l� usul ve esasları tesp�t etmek.

ç) Antrenör ve öğret�c�ler�n�n l�sanslarının yıllık v�ze ücret�n� tesp�t etmek.
d) Kulüpler�, sporcuları, antrenör, menajer ve tekn�k elemanları ödüllend�rmek.
e) Müsabakalarda emn�yet ve sağlık �le �lg�l� tedb�rler� almak ve aldırmak.
f) Genel kuruldan alınan yetk� doğrultusunda Federasyon faal�yetler� �le �lg�l� olarak taşınmaz mal alımı ve

satımı yapmak, tes�sler� �şletmek, �şlett�rmek, faal�yetler�n yapılab�lmes� �ç�n her türlü araç, gereç, malzeme ve benzer�
�ht�yaçlarını sağlamak.

g) Federasyonun �l tems�lc�l�kler�n� kurmak.
ğ) Görev alanına g�ren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları �le �lg�l�

her türlü faal�yetler� yürütmek.
h) Federasyona bağlı spor dalları �le �lg�l� telev�zyon, radyo, �nternet, basılı eser yayınları, kulüpler�n yarışma

malzemeler�nde ve spor malzemeler�nde kullanacakları reklamlar �le her türlü reklam konusunda t�car� ve mal� hakları
düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından tekl�f ed�len yan kurulları onaylamak.
�) Sporda ş�ddet�n önlenmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve aldırmak.
j) Kulüpler, sporcular, tekn�k yönet�c�ler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevl�ler� �le spor dallarında

görevl� d�ğer �lg�l�ler�n başvurularını, gerekl� olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşler�n� alarak karara
bağlamak.

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçey� hazırlamak.
m) Genel kurulun verd�ğ� yetk�ler� kullanmak.
n) Federasyonun görevler�n� yürütmek ve faal�yetler�n� düzenlemek amacıyla; merkez teşk�latı ve �l

tems�lc�l�kler� bünyes�nde yer alacak b�r�mler�nde görevlend�r�lecek kamu görevl�ler� dışında kalan �dar� ve tekn�k
personel�n�n sayısını, sözleşme ücretler�n� ve sosyal haklarını, gerekl� görülen kurul üyeler�n�n yolluk ve
yevm�yeler�n� tesp�t etmek.

o) Görevler�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n tal�matlar hazırlamak ve uygulamak.
ö) D�s�pl�n �hlal� gerçekleşt�ren kulüp, spor dalı �le �lg�l� faal�yetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem,

antrenör, tekn�k d�rektör, yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�lerle �lg�l� olay ve f��ller� �ncelemek, gerekl� belge ve kanıtlarla
beraber bu k�ş�ler� d�s�pl�n kuruluna sevk etmek.

p) Genel kuruldan aldığı yetk� doğrultusunda spor dalının gel�şmes� ve gel�r get�r�c� faal�yet ve
organ�zasyonlar yapılması amacıyla �kt�sad� �şletme kurarak faal�yetler�n�n yürütülmes�n� sağlamak.

r) Genel kuruldan aldığı yetk� doğrultusunda profesyonel şube kurulması �ç�n Bakanlığa müracaat etmek.
s) İlg�l� mevzuat ve genel kurul kararlarıyla ver�len görevler� yer�ne get�rmek ve bu konularla �lg�l�

düzenlemeler yapmak.
(2) Yönet�m kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeler� arasından seçeceğ� beş k�ş�l�k b�r İcra Kurulu

oluşturab�l�r. Ayrıca bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak İcra Kurulu koord�natörü atayab�l�r ve
sınırlarını tesp�t edeceğ� çerçevede yetk�ler�n� bu Kurula devredeb�l�r. Bu Kurul gerekl� zamanlarda toplanır, kararlar
alır ve uygulayab�l�r. Yaptığı �şlemler hakkında �lk toplantıda yönet�m kuruluna b�lg� ver�r.

Yönet�m kurulu toplantıları
MADDE 13- (1) Yönet�m kurulu, başkan tarafından bel�rlenen gündem� görüşmek üzere, en az �k� ayda b�r

kez, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyeler�n önereceğ� konular gündeme eklen�r. Asıl üyeler�n ölümü
veya �st�fası hal�nde yedek üyelerden sırası gelenler yönet�m kuruluna alınır.

(2) Yönet�m kurulu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.



(3) Mazerets�z olarak, üst üste �k� toplantıya veya b�r yıl �ç�nde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan
üyen�n üyel�ğ� sona erer ve bunun yer�ne sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepler� �le b�rl�kte yazılı olarak toplantı saat�nden önce başkana b�ld�r�l�r. Mazeret�n
geçerl�l�ğ�ne yönet�m kurulu karar ver�r.

(5) Genel sekreter, yönet�m kurulu toplantılarına �şt�rak eder ve Federasyonun �dar� �şlemler� hakkında
yönet�m kuruluna b�lg� ver�r. Raportör olarak kararları yazar ve �mzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defter�ne yazılır ve �mzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.
Denet�m kurulu
MADDE 14- (1) Denet�m kurulu, Bakanlık tarafından görevlend�r�lecek üç üyen�n yanında, genel kurulca dört

yıl �ç�n seç�len ve mal� konularda �ht�sas sah�b� olan �k� asıl ve �k� yedek üyeden oluşur.
(2) Denet�m kurulunun seç�mle gelen asıl ve yedek üyeler�nde, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c)

ve (ç) bentler�nde bel�rt�len şartlar aranır ve seç�lmeler� durumunda, 9 uncu madden�n üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve
(ç) bentler�nde bel�rt�len belgeler �sten�r.

(3) Asıl üyeler kend� aralarından b�r başkan, b�r başkan vek�l� ve b�r raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından
gerekt�ğ� zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları oy çokluğu �le alınır. Karara
katılmayan üye gerekçeler�n� genel kurula yazılı b�r rapor �le sunmak zorundadır.

(4) Kurul görev�nde bağımsızdır. Üyeler �st�fa etmed�kçe veya çek�lm�ş sayılmadıkça görevler�nden alınamaz,
yerler�ne yen�s� görevlend�r�lemez. Asıl üyeler�n ölüm veya �st�fası hal�nde boşalan üyel�ğe kalan sürey� tamamlamak
üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazerets�z olarak üst üste �k� toplantıya veya �k� yıl �ç�nde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan
üyen�n üyel�ğ� düşer. Üye, mazeretler�n� sebepler� �le b�rl�kte yazılı olarak toplantı saat�nden en geç b�r saat önce
başkana b�ld�r�r. Mazeret�n kabulüne o toplantıdak� kurul üyeler�nce karar ver�l�r.

Denet�m kurulunun görevler�
MADDE 15- (1) Denet�m kurulu, Federasyonun mal� �şlemler�n�n mevzuata, belge ve kararlara uygun olup

olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul �ç�n yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu,
genel kurulun onayına sunar. Denet�mler�n spor federasyonunun merkez�nde yapılması zorunludur. Her mal� yılda en
az dört defa denet�m yapılarak tesp�t ed�len hususlarda gerekl� �şlemler�n tes�s ed�lmes� �ç�n yönet�m kuruluna b�ld�r�m
yapılır. Yönet�m kurulu tesp�t ed�len hususların gereğ�n� yer�ne get�rmekle yükümlüdür. Kurul, gerek görmes�
durumunda uzman b�l�rk�ş�lerden yararlanab�l�r. B�l�rk�ş�lere ver�lecek ücret denet�m kurulunca tekl�f, yönet�m
kurulunca tesp�t ed�l�r ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denet�mler� yer�ne get�r�rken, Federasyon görevl�ler� kend�ler�nden �stenen b�lg� ve belgeler� vermek
zorundadır. Denetleme raporu, genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Bakanlığın �nternet
s�tes�nde �lan ett�r�lmek suret�yle, genel kurul üyeler�ne duyurulur.

(3) Denet�m kurulu tarafından yapılacak denet�m�n usul ve esasları; Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�
çerçeves�nde yürütülür.

D�s�pl�n kurulu
MADDE 16- (1) D�s�pl�n kurulu, genel kurulca dört yıl �ç�n seç�len beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl

ve yedek �k�şer üyen�n hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kend� aralarından b�r başkan, b�r başkan vek�l� ve b�r
raportör seçerler.

(2) D�s�pl�n kurulu asıl ve yedek üyeler�nde, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len şartlar aranır ve seç�lmeler� durumunda, 9 uncu madden�n üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len belgeler �sten�r.

(3) Kurul, görevler�nde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler �st�fa etmed�kçe veya çek�lm�ş sayılmadıkça
görevler�nden alınamaz ve yerler�ne yen�s� görevlend�r�lemez. Asıl üyeler�n ölüm veya �st�fası hal�nde kalan sürey�
tamamlamak üzere boşalan üyel�ğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) D�s�pl�n kurulu, Federasyonun faal�yet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan
�z�n alınmak suret�yle düzenlenen yarış ve faal�yetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları �le �lg�l� faal�yette
bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğret�c�, menajer, yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�ler�n spor ahlakı ve
d�s�pl�n�ne aykırı davranışlarına �l�şk�n d�s�pl�n �şler�ne bakar.

(5) D�s�pl�n kurulu; �htar, kınama, para cezası, ödüller�n �ades�, �hraç, müsabakadan men, hak mahrum�yet�,
l�sans ve d�ğer uygunluk belgeler�n�n askıya alınması veya �ptal�, spor dalı tesc�l�n�n �ptal�, sey�rc�s�z oynama, saha
kapatma, hükmen mağlub�yet, puan �nd�rme, l�gden düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�k veya
Federasyon tarafından çıkarılacak tal�matla bel�rlenecek d�ğer cezaları vereb�l�r.

(6) D�s�pl�n kurulu, kend� görev alanını �lg�lend�ren �şler� görüşüp karara bağlamak üzere, d�s�pl�n kurulu
başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündem� d�s�pl�n kurulu başkanı tarafından bel�rlen�r. Başkanın bulunmaması
hal�nde, kurula başkan vek�l� başkanlık eder.

(7) Kurul, en az üç üyen�n katılımı �le toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu �le alır. Oyların eş�t çıkması
hal�nde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Mazerets�z olarak üst üste �k� toplantıya veya b�r yıl �ç�nde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan
üyen�n üyel�ğ� düşer. Üye, mazeretler�n� sebepler� �le b�rl�kte yazılı olarak toplantı saat�nden en geç b�r saat önce kurul
başkanına b�ld�r�r. Mazeret�n kabulüne o toplantıdak� kurul üyeler�nce karar ver�l�r.

(9) D�s�pl�n �hlal� oluşturacak f��ller ve d�s�pl�n yargılamasının temel usul ve esasları, Kanun ve �lg�l� mevzuat
hükümler� çerçeves�nde yürütülür.

Yan kurullar ve görevler�
MADDE 17- (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetk�ler� �le çalışma usul ve esasları yönet�m

kurulu tarafından hazırlanan tal�matlarla bel�rlen�r.
Genel sekreterl�k



MADDE 18- (1) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık meslek� tecrübeye sah�p ve en az
dört yıllık yükseköğren�m mezunu k�ş�ler arasından yönet�m kurulu kararıyla �st�hdam ed�l�r.

(2) Genel sekreter, Federasyonun her türlü �dar� �ş ve �şlemler�n� yönet�m kurulunun tal�matları doğrultusunda
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) Genel sekreter;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları �le yazışmaları

yapar, �l müdürlükler� �le koord�nasyonu sağlar.
b) Federasyonun 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.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
(4) Genel sekreterl�kte aranacak d�ğer şartlar �le çalışma usul ve esasları; Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�

çerçeves�nde yürütülür.
Federasyon �l tems�lc�l�ğ�
MADDE 19- (1) Federasyonun yurt �ç� bağlantısını sağlamak üzere yönet�m kurulu kararı �le �llerde

Federasyon tems�lc�l�kler� kurulab�l�r.
(2) Federasyon �l tems�lc�ler�, Federasyon başkanının tekl�f� ve Bakanın onayı �le görevlend�r�l�r. Federasyon �l

tems�lc�s�n�n görev süres�, başkanın görev süres� kadardır.
(3) Federasyon �l tems�lc�ler�nde, 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde bel�rt�len

şartlar aranır ve görevlend�r�lmeler� durumunda, 9 uncu madden�n üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde
bel�rt�len belgeler �sten�r.

(4) Federasyon �l tems�lc�s�, Federasyon �le �l müdürlüğü arasındak� koord�nasyonu sağlar. Federasyon adına
yaptığı �şlemler hakkında �l müdürlüğüne ve Federasyona b�lg� ver�r. Federasyon �l tems�lc�ler�, �l müdürlükler� ya da
Federasyonca tem�n ed�lecek bürolarda görev yapar.

(5) 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 Bakanın onayı �le görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seç�m İşler�

Genel kurul toplantıları
MADDE 20- (1) Genel kurul toplantılarına �l�şk�n esaslar şunlardır:
a) Olağan genel kurul, dört yılda b�r, yaz ol�mp�yat oyunlarının b�t�m�nden �t�baren en geç üç ay �çer�s�nde

yönet�m kurulunca bel�rlenen tar�hte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Federasyon yönet�m kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı �le,
2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların salt çoğunluğunun noter kanalı �le yaptığı yazılı

müracaat üzer�ne,
3) Federasyon başkanının �st�fası, başkan olma şartlarından herhang� b�r�s�n� kaybetmes�, ölümü �le yönet�m

veya d�s�pl�n kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmes� hal�nde, olağanüstü toplanır. D�s�pl�n kurulu
üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmes� neden�yle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece d�s�pl�n
kurulu üyeler�n�n seç�m� yapılır.

c) Mal� genel kurul; seç�ml� olağan genel kurul �le b�rl�kte, seç�ml� genel kurulun olmadığı yıllarda �se �k� yılda
b�r Ek�m veya Kasım ayı �çer�s�nde yönet�m kurulunca bel�rlenen tar�hte yapılır.

(2) Yaz ol�mp�yat oyunlarının herhang� b�r sebeple;
a) En fazla b�r yıl süreyle ertelenmes� hâl�nde mevcut federasyon başkanı ve organların görev, yetk� ve

sorumlulukları erteleme süres� sonrasında yapılacak �lk genel kurula kadar devam eder.
b) B�r yıldan fazla süreyle ertelenmes� veya �ptal� hâl�nde, erteleme veya �ptal kararından �t�baren en geç üç ay

�ç�nde genel kurul yapılır.
(3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı �le yapacakları olağanüstü genel kurul

çağrılarında �lk müracaat �le son müracaat arasındak� süre altmış günü geçemez.
(4) 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 (1) ve (2) numaralı alt bentler�nde bel�rt�len hallerde, son toplantı
tar�h�nden �t�baren altı ay geçmeden veya ol�mp�yat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış �se olağanüstü
genel kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemc� bulundurur. Gözlemc�, genel kurul başkanlık d�vanında yer
alır. Gözlemc�n�n yol g�derler� Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemc�, genel kurul çalışmalarının Kanun �le d�ğer
�lg�l� mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün �çer�s�nde Bakana sunar.
Bakanlık, gözlemc� raporunun ver�ld�ğ�, �lg�l�ler �se genel kurulun yapıldığı tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde
Ankara Asl�ye Hukuk Mahkemes�nde genel kurulun �ptal�n� �steyeb�l�r.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması
hal�nde genel kurul, 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.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21- (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkez� olan Ankara’da yapılır. Genel kurul

toplantıları �le �lg�l� her türlü �şlem yönet�m kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündem�, toplantı tar�h�nden en



az otuz gün önce; faal�yet raporu, denet�m kurulu raporu �le bütçe tasarısı �se en az on beş gün önce Federasyonun ve
Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde üyelere �lan ed�l�r.

(2) Genel kurul Başkanlık d�vanı oluşuncaya kadar yönet�m kurulunun genel kurul �şlemler�yle �lg�l�
kararlarına karşı Tahk�m Kuruluna başvurulab�l�r.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, �lan tar�h�nde genel kurula katılma hakkı bulunan
üyeler�n� ve üyelere a�t b�lg�ler� talep eder. Kulüpler �le �lg�l� kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan
duyuru ya da tebl�gatı tak�p eden en geç beş gün �çer�s�nde genel kurulda kend�ler�n� tems�l edecek üye l�stes�n� ve
b�lg�ler�n� Federasyona b�ld�rmek zorundadır. Genel kurul üyes� olab�lme hakkını elde edenler�n, on sek�z yaşını
b�t�rm�ş olması şarttır.

(4) Üye l�stes� genel kurul tar�h�nden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün �nternet
s�tes�nde �lan ed�l�r. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul üye l�stes�nde üyeler�n adı ve soyadı �le tems�l
ett�ğ� kurum ve kuruluş bel�rt�l�r.

(5) Hazırlanan üye l�stes�ne, �lan tar�h�nden �t�baren on gün �çer�s�nde �t�raz ed�leb�l�r. Üye l�stes�ne �t�raz,
yönet�m kurulunca �t�raz süres�n�n b�t�m�nden �t�baren �k� gün �çer�s�nde karara bağlanır. Bu karara karşı �k� gün
�çer�s�nde Tahk�m Kuruluna �t�raz ed�leb�l�r. Tahk�m Kurulu �t�razın kend�s�ne ulaştığı tar�hten �t�baren beş gün
�çer�s�nde bu �t�razı kes�n olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22- (1) Genel kurul delegeler�, delegel�k belges�n� almak ve delege l�stes�n� �mzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve katılanların salt çoğunluğu �le karar alır.

Seç�mde en fazla oyu alan aday ve bu adayın 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.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlend�receğ� başkan vek�l� veya asbaşkan ya da yönet�m kurulu
üyes�n�n, genel kurul üye l�stes�n� �ncelemes� ve katılanların sayısını bel�rlemes� �le genel kurul toplantısı �ç�n aranan
çoğunluğun bulunup bulunmadığı tesp�t ed�l�r.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlend�receğ� başkan vek�l� veya asbaşkan ya da
yönet�m kurulu üyes�n�n konuşması �le açılır. Daha sonra genel kurul, d�van kurulunu oluşturur.

D�van kurulu ve görevler�
MADDE 23- (1) D�van kurulu, b�r başkan, b�r başkan yardımcısı, b�r yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel

kurulca üyeler� arasından seç�m �şler�nde görev yapacak �k� sandık görevl�s� seç�l�r. D�van kurulunun seç�m� üyeler�n
açık oyu �le yapılır. D�van kurulu başkan ve üyeler�n�n genel kurul üyes� olması zorunludur.

(2) D�van kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde ve gündem maddeler�ne göre
toplantının yürütülmes�n� sağlamakla görevl� ve yetk�l�d�r.

(3) D�van kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına �l�şk�n her türlü �t�raz, d�van kurulu tarafından
karara bağlanır.

(4) D�van kurulu, görüşmeler�n düzen�n� bozan üyelere uyarma cezası vereb�leceğ� g�b� düzen� sürekl� olarak
bozan üyeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması �ç�n, genel kurula başvurab�l�r. Genel kurulun oy
çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süres�nce salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündem�
MADDE 24- (1) Genel kurul gündem�, yönet�m kurulunca bel�rlen�r ve toplantı tar�h�nden en az otuz gün

önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde üyelere duyurulur.
(2) Genel Kurul gündem�nde; açılış, d�van kurulu seç�m�, mal� rapor �le faal�yet ve denet�m raporlarının

görüşülerek kabulü �le yönet�m kurulunun �bra ed�lmes�, yen� döneme a�t bütçen�n görüşülüp onaylanması, seç�m
maddes� �le �ht�yaç hal�nde d�ğer hususlar yer alır.

(3) Mal� genel kurul gündem�nde seç�m dışındak� hususlar yer alır ve bu genel kurulda b�r öncek� dönem�n
bütçes� görüşülerek karara bağlanır, �ç�nde bulunulan yılın bütçes� üzer�nde düzenleme yapılır ve b�r sonrak� dönem�n
bütçes� onaylanır. Mal� genel kurulda, ana statü değ�ş�kl�kler� �le Federasyonun �ş ve �şley�ş�ne �l�şk�n d�ğer konular da
görüşülerek karara bağlanab�l�r.

(4) En az on genel kurul üyes�n�n �mzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme �lave ed�lmek �stenen
maddeler �ç�n yazılı olarak başvuru yapılab�l�r ve açık oylama sonucu salt çoğunluk �le kabul ed�len öner�ler gündeme
eklen�r. Bu tür maddeler daha önce �lan ed�lm�ş gündem maddeler�n�n görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele
alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda, �landa bel�rt�len hususlar dışında başka b�r husus görüşülemez.
Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25- (1) D�van kurulu, seç�ld�kten ve yer�n� aldıktan sonra d�van başkanı, �landa yer alan gündem�

genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddeler�n�n görüşülmes�ne geçer.
(2) Söz almak �steyen üyelere yazılma sırasına göre söz ver�l�r. Federasyon kurullarının sözcüler� �le usul

hakkında söz almak �steyenlere öncel�k tanınır.
(3) Konuşma süres�, Genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı �steğ� üzer�ne yapılacak açık oylama �le

görüşme açılmaksızın sınırlandırılab�l�r.
(4) Genel kurulda, üyeler�n Federasyon �ş ve �şlemler�ne �l�şk�n sorularını, yönet�m kurulu veya denet�m

kurulu sözcüler� yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddeler�ne �l�şk�n görüşme yeterl�l�ğ� tekl�f�, üç üyen�n bu konu �le �lg�l� görüşler�n�

bel�rtmes�nden sonra ver�leb�l�r. Söz konusu tekl�f, daha önce bu konuyla �lg�l� söz almış k�ş�ler�n adlarının okunması
ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suret�yle, tekl�f leh�ne ya da aleyh�ne konuşacak b�rer k�ş�ye söz
ver�ld�kten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar ver�l�r. Karara bağlanan konular üzer�nde yen�den
görüşme açılamaz.



(6) Genel kurulda, görüşme yeterl�l�ğ�, bütçe ve Ana Statü değ�ş�kl�kler�yle �lg�l� tekl�fler�n yazılı olarak
yapılması zorunludur.

(7) D�van başkanı, gündem maddeler� görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünces�n� açıklayamaz.
Konuşma yapmak �sterse sıraya g�rer ve sırası gel�nce yer�n� başkan yardımcısına bırakarak düşünceler�n� açıklar.
D�van başkanı, hakkında düşünces�n� açıkladığı gündem maddes�n�n görüşülmes� tamamlanınca yer�ne geçeb�l�r.

Seç�m �şler�
MADDE 26- (1) Federasyon, başkanlık �ç�n başvuran adayların l�stes�n� d�van başkanlığına �let�r. Başkan

adayları, yönet�m, denet�m ve d�s�pl�n kurulu asıl ve yedek üye l�steler�n� d�van kuruluna yazılı olarak tesl�m ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerd�kler� kurul l�steler� blok olarak oylanır. Kurullara münfer�t olarak

aday olunmaz, oylanan l�stelerde ç�zme, eks�ltme veya ekleme yapılmaz.
(3) D�van başkanı, �stekler� hal�nde başkan adaylarına genel kurula h�tap etmeler� �ç�n ad çekme suret�yle

tesp�t edeceğ� sırayla söz hakkı ver�r. Başkan adaylarının konuşma süres� aday sayısı d�kkate alınarak d�van kurulu
tarafından bel�rlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, d�van başkanına her sandık başında görevlend�r�lmek üzere aday olmayan gözlemc� �sm�
b�ld�reb�l�r.

(5) D�van başkanı, başkan adayları tarafından kend�s�ne tesl�m ed�len oy l�steler�n� başvuru sırasına göre oy
verme kab�nler�ne koydurur.

(6) Seç�mler tek l�ste hal�nde g�zl� oy ve açık tasn�f şekl�nde yapılır. Genel kurul üyeler�, genel kurul
l�stes�ndek� sıralara göre görevl�lerden mühürlü zarfı �mza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterl� sayıdak�
sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara a�t oy pusulaları oy kullanılacak kab�nde bulundurulur. Üye hang� aday ve
l�stes�ne oy vermek �st�yor �se kab�ndek� “evet” mührünü basar ve oy l�steler�nden terc�h ett�ğ�n� zarfa koyarak sandığa
atar. Genel kurul oy kullanım l�stes�n� �mzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına �s�m veya herhang� b�r �şaret
konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka b�r şek�lde el�nden çıkaran üyeye yen� zarf ver�lmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyeler�n oylarını kullanması veya oy kullanma süres�n�n sona ermes�nden sonra
sandıklar kapatılır. Sandıklar d�van başkanının denet�m ve gözet�m�nde aday ve gözlemc�ler�n huzurunda açılır.
Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı �le eş�t olup olmadığı tesp�t ed�l�r ve fazla zarflar açılmadan
�ptal ed�l�r.

(8) Oyların tasn�f�nde l�steler sayılır. B�r zarfın �ç�nden aynı l�steden b�rden fazla çıkması durumunda,
bunlardan b�r� geçerl� sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. B�r zarfın �ç�nden değ�ş�k �k� l�ste çıkması durumunda, bunlar
�ptal ed�l�r ve oy geçers�z sayılır.

(9) Seç�mde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın l�stes� seç�lm�ş sayılır. Oyların eş�t çıkması hal�nde
aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın �k�nc� b�r oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı
seç�mle bel�rlenen kurulların üye sayısının �k� katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eş�tl�k bozulmaz �se başkan ve
seç�mle göreve gelen kurullar kura �le bel�rlen�r.

(10) D�van başkanı, seç�m sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyeler�ne açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları d�van kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her b�r sayfası

toplantı sonunda d�van başkanı �le d�van kurulu üyeler� tarafından b�rl�kte �mzalanır. Gündemdek� bütün maddeler�n
görüşülmes� ve karara bağlanmasından sonra d�van başkanı toplantıyı b�r konuşma �le kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını tak�ben en geç y�rm� dört saat �çer�s�nde Federasyona
tesl�m ed�l�r ve bunların b�r kopyası da aynı süre �çer�s�nde Bakanlık gözlemc�s�ne ver�l�r. Federasyona tesl�m ed�len
tutanaklar, tesl�mden �t�baren en geç kırk sek�z saat �çer�s�nde Federasyonun �nternet s�tes�nde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mal� Hükümler �le Denet�m ve D�s�pl�n İşlemler�

Federasyonun bütçes�
MADDE 27- (1) Federasyonun mal� yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır. Federasyonun bütçes�, yönet�m kurulu

tarafından her b�r mal� yıla göre ve �k� yıl �ç�n düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.
(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gel�rler� ve yapılacak faal�yetler �ç�n ayrılacak ödenekler, personel

g�derler�, kurulların masrafları, yönet�m ve h�zmet g�derler� �le d�ğer g�derler göster�l�r.
(3) Federasyon başkanı, bütçede bel�rt�len esaslar �ç�nde tahs�lât ve harcamalar yapmaya yetk�l�d�r. Federasyon

başkanı bu yetk�s�n� sınırlarını bel�rlemek kaydıyla ve yönet�m kurulu kararıyla başkan vek�l�ne devredeb�l�r.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vek�l�n�n �mzasının yanı sıra genel sekreter�n �mzasının bulunması

zorunludur.
Federasyonun gel�rler�
MADDE 28- (1) Federasyonun gel�rler� şunlardır:
a) Bakanlık bütçes�nden ayrılacak pay.
b) Bakanlık 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 ve a�datlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tesc�l ve v�ze ücretler� �le transferlerden alınacak pay.
d) Kulüpler�n tesc�l ücretler�.
e) İt�raz ve ceza gel�rler�.
f) Kulüpler�n telev�zyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları

�le yapacakları sözleşmelerden elde ett�kler� gel�rler�n yüzde onu �le m�ll� ve tems�l� müsabakaların telev�zyon, radyo
ve �nternet üzer�nden yapılan yayınlarından elde ed�lecek gel�rler.

g) Eğ�t�m, kurs, sem�ner ve spor federasyonunun görev alanı �çer�s�nde yer alan spor dalları �le �lg�l� olarak
kurulan �kt�sad� �şletmelerden elde ed�lecek gel�rler.

ğ) Reklam ve yayın gel�rler�.
h) Sponsorluk gel�rler�.



ı) K�ra ve �şletme gel�rler�.
�) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretler�.
k) D�ğer gel�rler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faal�yet ve yarışlardan elde ed�len reklam, sponsorluk, naklen yayın, m�ll�

yarışlara a�t b�let gel�rler� Federasyona a�tt�r.
(3) Federasyonun tüm gel�rler� her türlü verg�, res�m ve harçtan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmünded�r, haczed�lemez. Spor federasyonu mallarının haczed�lmes�ne

�l�şk�n talepler �cra müdürlüğünce redded�l�r.
(5) Federasyonun görevler�yle �lg�l� faal�yetler� dolayısıyla �kt�sad� �şletme oluşmuş sayılmaz.
Federasyonun g�derler�
MADDE 29- (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçes�n� hazırlar; Ana Statü ve �lg�l� d�ğer mevzuat �le

kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek �ç�n Ana Statü hükümler� çerçeves�nde gerekl� bütün harcamaları yapar.
(2) Federasyon; �ht�yacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayr�menkul malları bütçe esasları

dâh�l�nde almaya, satmaya, k�ralamaya, k�raya vermeye, �şletmeye, ortaklık kurmaya, gayr�menkuller� üzer�nde �potek
ve her türlü hak ve mükellef�yetler tes�s etmeye ve bağış kabulüne, nak�tler�n� yönet�m kurulunun kararları
doğrultusunda değerlend�rmeye yetk�l�d�r.

(3) Bütçe �le �lg�l� harcamalar, yönet�m kurulunca hazırlanan bütçe tal�matında bel�rt�l�r.
(4) Harcamalar aşağıda bel�rt�len �lke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde bel�rt�len Federasyonun ve yönet�m kurulunun görevler� çerçeves�nde zorunlu ya da yararlı

olan �ş ve �şlemler �ç�n yapılmış olmak.
b) İş�n mah�yet�ne ve Federasyonun �ht�yaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gel�rler� �le tedb�rl� ve bas�retl� yönet�m �lkeler�, objekt�f ve �y� n�yet kuralları kapsamında

orantılı olmak.
Bütçe ve harcama �lkeler�
MADDE 30- (1) Federasyon;
a) Mal� yükümlülükler�n� süres� �ç�nde yer�ne get�rmek �ç�n gerekl� özen� göstermek,
b) Denk bütçe tes�s etmek, g�derler�n� gel�rler� oranında gerçekleşt�recek b�r �dar� ve mal� yapı oluşturmak,
zorundadır.
(2) Federasyon öncek� yıl gel�rler�n�n yüzde onunu aşacak m�ktarda borçlanma yapamaz.
(3) Federasyonca yapılacak ödeme ve tahs�latların 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

kapsamındak� bankalar �le f�nansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� aracılığı �le yapılması
zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (2) numaralı bend�ndek� yetk�ye dayanılarak Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslar
dâh�l�ndek� parasal sınırlar uygulanır. Bu şek�lde yapılmayan ödeme ve tahs�latların varlığı veya başka b�r şek�lde
yapıldığı �spatlanamaz. Federasyon adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahs�latların federasyonun defter ve
kayıtlarında göster�lmes� gerekl�d�r.

(4) Federasyonun bütçes�nde gel�r ve g�der denkl�ğ�n�n sağlanması ve bunların kamu kurumlarına verg�,
s�gorta ve benzer� kamu hukukundan kaynaklanan vades� geçm�ş borcunun bulunmaması esastır.

(5) Federasyon başkan ve yönet�m kurulu üyeler�; mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler�n� kasıt veya
�hmalle �hlal ett�kler� takd�rde oluşab�lecek zararlardan mütesels�len sorumludur. Ancak zarara sebeb�yet verenler�n bu
maddeye aykırılık hâller�ne �l�şk�n sorumluluklarında kasıt veya �hmal aranmaz. Zararın doğmasını engellemek �ç�n
gerekl� özen� gösterd�ğ�n� �spat etmed�kçe sorumluluğu devem eder. Bu durumda federasyon ve alacaklıları,
federasyonun yükümlend�r�ld�ğ� tutar �ç�n sorumluları doğrudan tak�p edeb�l�r.

(6) Yönet�m kurulu, Bakanlıktan �z�n almaksızın görev süres�n� aşacak şek�lde spor federasyonunu borç altına
sokacak �şlem yapamaz.

Muhasebe ve raporlama s�stem�
MADDE 31- (1) Federasyonda tek düzen muhasebe s�stem�ne ve b�lanço esasına göre kayıt tutulur.

Federasyon, raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder; yasal defterler�n�, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması
gereken defterlere �l�şk�n yükümlülükler saklı kalmak üzere, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu
hükümler�ne göre tasd�k ett�r�r ve saklar.

(2) Muhasebe �şlemler�n�n �spat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denet�m, kontrol ve
tak�p açısından 213 sayılı Kanunda bel�rlenm�ş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun �le bel�rlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör ve bunlara �l�şk�n
kurs, sınav, madalya, m�llîl�k belgeler�, kuşak, bröve ve benzer� tüm kayıtlar �se devamlı olarak saklanır.

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

(5) Bakanlık tarafından yapılan yardımların �zlenmes� ve spor pol�t�kalarına yön ver�leb�lmes� �ç�n;
Federasyona a�t muhasebe kayıtları, Bakanlıkça oluşturulacak b�r merkezde bell� b�r otomasyon s�stem�nde toplu b�r
b�ç�mde �zleneb�l�r. Bu durumda Bakanlıkça oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların
düzenlenmes� ve Federasyon muhasebe serv�s�n�n bu merkezle �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışması zorunludur.

(6) Federasyon, muhasebe serv�s�n� kurmak ve bu serv�ste çalışan personel� kend� alanında eğ�tmekle
yükümlüdür.

Denet�m



MADDE 32- (1) Genel kurul ve denet�m kurulunun denet�m hakları saklı kalmak kaydıyla, Federasyonun her
türlü �ş ve �şlemler� �le harcamalarının denet�m�, �ncelemes� ve soruşturması Bakan tarafından görevlend�r�lecek
denet�m elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denet�m sonucunda tesp�t ed�lecek her türlü zarar Bakanlık tarafından
�lg�l�lerden tahs�l ed�l�r.

(3) Federasyon yönet�m kurulunun, genel kurul tarafından �brası yönet�m kurulunun denet�m sonucu ortaya
çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Federasyon faal�yetler�nde görevl� bulunanlar, görevler�yle �lg�l� olarak �şlem�ş oldukları suçlar bakımından
kamu görevl�s� sayılır.

D�s�pl�n �şlemler�
MADDE 33- (1) Federasyona bağlı spor dalları �le �lg�l� olarak;
a) Federasyonun faal�yet programında yer alan yarış ve faal�yetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında

faal�yette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğret�c�, menajer, yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�ler�n spor ahlakı ve
d�s�pl�n�ne aykırı davranışlarına �l�şk�n ceza �şler�ne Federasyonun d�s�pl�n kurulu,

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

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, �l veya �lçe müdürlükler�nden �z�n alınmak suret�yle düzenlenen
yarış ve faal�yetlerde; �lg�l� spor dalında faal�yette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğ�tmen, menajer,
yönet�c� ve görevl� d�ğer k�ş�ler�n spor ahlakı ve d�s�pl�n�ne aykırı davranışlarına �l�şk�n ceza �şler�ne, �z�n alınan
merc��n d�s�pl�n kurulu,

bakar.
(2) Federasyon d�s�pl�n kurulunca ver�len kararlara karşı Tahk�m Kuruluna �t�raz ed�leb�l�r.
(3) İl spor d�s�pl�n kurulları tarafından ver�len cezalara karşı, 13/7/2019 tar�hl� ve 30830 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Spor D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uyarınca, Merkez Spor D�s�pl�n Kuruluna �t�raz ed�leb�l�r.
(4) Tahk�m Kurulu, Merkez Spor D�s�pl�n Kurulu �le İl Spor D�s�pl�n Kurulları, Federasyonun d�s�pl�n kurulu

tarafından ver�lecek cezalar, Merkez Spor D�s�pl�n Kurulunda oluşturulacak sport�f ceza kütüğüne kayded�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34- (1) Ödül ve sponsorluk �şlemler� Gençl�k ve Spor H�zmetler� Kanununun ek 3 üncü maddes� �le

13/9/2010 tar�hl� ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı �le yürürlüğe konulan Spor H�zmet ve Faal�yetler�nde
Üstün Başarı Gösterenler�n Ödüllend�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k ve 16/6/2004 tar�hl� ve 25494 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gençl�k ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmel�ğ� çerçeves�nde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor H�zmet ve Faal�yetler�nde Üstün Başarı Gösterenler�n Ödüllend�r�lmes� Hakkında
Yönetmel�k kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenör �ç�n çıkaracağı tal�mat hükümler�ne göre ödül
vereb�l�r. Ancak bu durumda ver�lecek ödüller Bakanlık bütçes�nden ayrılacak pay �le altyapı ve eğ�t�me �l�şk�n
projeler�n desteklenmes� �ç�n aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşk�lat Başkanlığından sağlanan reklam
gel�rler�nden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmes�
MADDE 35- (1) Federasyon faal�yetler� kapsamında Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �ç�ndek� spor dalına �l�şk�n

tüm yarışların telev�zyon, radyo, �nternet ve her türlü tekn�k c�haz veya benzer� araçlarla yayınlanmasına, �let�lmes�ne,
yayınların düzenlenmes�ne ve programlanmasına münhasıran yönet�m kurulu yetk�l�d�r.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına �z�n ver�lmeyen müsabakalar telev�zyon, radyo, �nternet ve benzer�
araçlarla yayınlanamaz.

F�kr�, sına� ve t�car� haklar
MADDE 36- (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzer� tüm f�kr� ve sına� hakların

mülk�yet� ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona a�tt�r.
Spor kulüpler�
MADDE 37- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faal�yet gösteren spor kulüpler� ve d�ğer spor kulüpler�n�n

spor dallarında, Federasyonun görev alanına g�ren konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpler� �l müdürlüğü
tarafından kayıt ve tesc�l ed�l�r. Kulüpler, tesc�l ed�ld�kten sonra, spor dalı tesc�l� ve faal�yete katılım �şlemler�
Federasyon mevzuatına göre yapılır. Taahhüt ett�ğ� spor dalı faal�yetler�ne �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç yıl
katılmayan spor kulüpler�n�n bu spor dallarına �l�şk�n tesc�ller� �lg�l� spor federasyonu tarafından Bakanlık b�l�ş�m
s�stem� üzer�nden �ptal ed�l�r. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda tems�l ed�lemezler.

(2) Spor dalı tesc�l ücret� tal�matla düzenlen�r.
(3) Spor kulüpler�n�n tesc�l �şlemler�; 8/7/2022 tar�hl� ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor

Kulüpler� ve Spor Anon�m Ş�rketler� Tesc�l Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde yürütülür.
Kulüpler�n b�rleşmes�, mal varlığı devr� ve ş�rketleşme
MADDE 38- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faal�yet gösteren spor kulüpler�;
a) Aynı �lde bulunan başka b�r spor kulübü �le b�rleşeb�l�r.
b) Faal�yet gösterd�kler� spor dallarından b�r veya b�rkaçını, akt�f ve pas�f varlıklarıyla b�r bütün olarak başka

b�r spor kulübüne veya spor anon�m ş�rket�ne mal varlığı şekl�nde devredeb�l�r.
c) Bel�rl� b�r spor dalına �l�şk�n akt�f ve pas�f varlıklarını b�r bütün olarak, b�r spor anon�m ş�rket�ne sermaye

olarak koyab�l�r veya devredeb�l�r.
(2) Spor kulüpler�n�n b�rleşmes�, mal varlığının devr� �şlemler�; 14/9/2012 tar�hl� ve 31953 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpler�n�n B�rleşmes� ve Mal Varlığı Devr� Yapmalarına İl�şk�n Usul ve Esaslar



Hakkında Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde yürütülür.
Spor anon�m ş�rketler�
MADDE 39- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faal�yet gösteren spor anon�m ş�rketler�, Federasyonun

görev alanına g�ren konularda Federasyona bağlıdır. B�r spor kulübünün bağlı ortaklığı veya �şt�rak� olarak ya da spor
kulübünden bağımsız şek�lde 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve Bakanlığa tesc�l ed�len spor anon�m ş�rketler�n�n
spor dalı tesc�l� ve faal�yete katılım �şlemler� Federasyon mevzuatına göre yapılır. Taahhüt ett�ğ� spor dalı
faal�yetler�ne �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anon�m ş�rketler�n�n bu spor dallarına �l�şk�n
tesc�ller� �lg�l� spor federasyonu tarafından Bakanlık b�l�ş�m s�stem� üzer�nden �ptal ed�l�r. Bu spor anon�m ş�rketler�
yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda tems�l ed�lemezler.

(2) Spor dalı tesc�l ücret� tal�matla düzenlen�r.
(3) Spor anon�m ş�rketler�n�n tesc�l �şlemler�; Spor Kulüpler� ve Spor Anon�m Ş�rketler� Tesc�l Yönetmel�ğ�

hükümler� çerçeves�nde yürütülür.
Alt düzenley�c� �şlemler
MADDE 40- (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan d�ğer alt düzenley�c� �şlemler Bakanlık �nternet

s�tes�nde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü �le Federasyonun d�ğer alt düzenley�c� �şlemler� Kanun, 3289 sayılı Kanun ve Bağımsız Spor

Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olamaz.
Yürürlük
MADDE 41- (1) Bu Ana Statü yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 42- (1) Bu Ana Statü hükümler�n� Türk�ye E-Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

 
 


