
ANA STATÜ 

DEĞĠġĠM TEKLĠFĠ 
 

ESKĠ METĠN YENĠ METĠN GEREKÇE 

Madde 2 – Kapsam   

Ana statü Basketbol Federasyonunun çalışma usul 

ve esasları ile basketbol dalında faaliyet gösteren tüm 

kulüpleri ve basketbol takımlarını, basketbol okullarını ve 

ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, 

gözlemci,  yönetici, oyuncu temsilcileri ve diğer görevliler 

ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri 

kapsar. 

Kapsam  

Madde 2 —Bu Ana Statü Basketbol Federasyonunun 

çalışma usul ve esasları ile basketbol dalında faaliyet 

gösteren tüm kulüpleri ve basketbol takımlarını, basketbol 

okullarını ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, 

menajer, hakem, gözlemci, yönetici, oyuncu temsilcileri ve 

diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı 

tüm faaliyetleri ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla 

olan ilişkilerini kapsar. 

Resmi Gazete’ de yayınlanan metnin 

farklı olması gerekçesiyle 

Madde 4 – Tanımlar   

Ana statüde adı geçen; 

Bakan:Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanı, 

Bakanlık :Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığı, 

Genel Müdür:Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Genel Müdürlük:3289 sayılı kanun ile kurulmuş Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

Kanun: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve  

Görevleri Hakkındaki Kanunu, 

Federasyon: 3289 sayılı kanunun Ek.9 maddesi 

hükümlerine göre  özerk olan ve  tüzel kişilik kazanan, 

organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen,her 

türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan,bütçesi 

genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen özel hukuk 

hükümlerine tabi Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, 

FIBA:  Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu  

ifade eder. 

Tanımlar  

Madde 4 —  Bu Ana Statüde geçen; 

Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanı, 

Bakanlık: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığı, 

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Genel Müdürlük: 3289 sayılı Kanun ile kurulmuş Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 

Federasyon: Türkiye Basketbol Federasyonunu, 

FIBA: Uluslararası Basketbol Federasyonunu  

 ifade eder. 

 

Resmi Gazete’ de yayınlanan metnin 

farklı olması gerekçesiyle 

Madde 8 —Genel kurul 

 Genel Kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel 

Kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler Federasyon 

Yönetim Kurulunca yürütülür. 

  

 

 

 

Madde 8 —Genel kurul 

 Genel Kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel 

kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler Federasyon 

Yönetim Kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, Genel 

Kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, 

Genel Kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye 

uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu 

Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel 
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Federasyon Olağan Genel Kurulu 4 (dört) yılda bir, 

yaz olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılda; Mali Genel 

Kurul ise her yıl yapılır. Olağan Genel Kurul her 4 yılda 

bir  Mali Genel Kurul ile  birlikte yapılır. 

 Olağan ve Mali Genel Kurul en üst Erkek Liginin 

sonuçlarının tescilinden itibaren sekiz hafta içerisinde 

yapılır. Toplantı yeri ve tarihi Federasyon tarafından 

belirlenir ve en az 15 (on beş) gün önce Türkiye genelinde 

yayın yapan iki gazetede ilan edilerek duyurulur. 

  

Genel Kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden 

fazla olamaz.  

 Genel Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 

 a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on 

gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye, 

 b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri, 

 c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca 

belirlenecek iki üye, 

 d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 

Başkanlığınca belirlenecek iki üye, 

 e) FIBA  Dünya ve/veya Avrupa yönetim 

kurulunda görev yapmakta olanlar,  

 f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu 

son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon Başkanlığı 

yapanlar, 

 g) En az üç yıl A Milli Bayan Takımı ve A Milli 

Erkek Takımı baş antrenörlüğü yapanlar,  

 h) En üst kategoride hakemlik yapmakta olan ve 

aktif olarak en kıdemli FIBA uluslararası hakemlik 

lisansına sahip üç hakem, 

 ı) Erkeklerde 100 den, Bayanlarda 75 den fazla 

sayıda A Milli Takımda yer almış, aktif sporculuk 

yaşantısı Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce sona 

ermiş, A Milli olma sayısına göre sıralanarak seçilecek en 

kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim 

elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda Genel Kurulun 

iptali istenilir. 

 Federasyon Olağan Genel Kurulu 4 (dört) yılda bir, 

yaz olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılda; olimpiyat 

oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde 

yapılır. Mali Genel Kurul ise iki yılda bir seçimli olağan 

mali genel kurulla birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı 

yıllarda ise en üst Erkek Liginin sonuçlarının tescilinden 

itibaren sekiz hafta içerisinde yapılır. Toplantı yeri ve 

tarihi Federasyon tarafından belirlenir ve en az 15 (on beş) 

gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilan 

edilerek duyurulur. 

Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden 

fazla olamaz. 

 Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 

 a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il 

müdüründen oluşacak on beş üye, 

İl müdürlerinin tespitinde; 

 1) En fazla sporcusu olan üç il müdürü, 

 2) Bu fıkranın (1) nolu alt bendinde belirtilen iller 

hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü 

 b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri, 

 c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca 

belirlenecek iki üye, 

 d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 

Başkanlığınca belirlenecek iki üye, 

 e) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından 

belirlenecek iki üye, 

 f) FIBA Dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının 

yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri, 

 g) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son 

verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon Başkanlığı 

yapanlar, 

 h) Genel Kurul tarihinden en az bir yıl önce faal 

sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla;  

 1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan 



fazla 12 (oniki) erkek ve 3 (üç) bayan basketbolcü,  

 i) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ile 

Genel Sekreteri, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Kulüp temsilcileri.  

 Genel Kurulda; kulüpler toplam delege sayısının en 

az % 60’ı kadar delege ile temsil edilirler. Kulüp 

delegelerinin tespitinde %60 en üst lig temsilcilerine, % 30 

ikinci lig temsilcilerine, %10 ise bölgesel lig temsilcilerine 

temsil hakkı verilmesi esastır. 

  

 

Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri 

zamanla değiştiğinden, kulüplerin Genel Kurul’da temsil 

edilme şekilleri yukarıdaki temel esaslar dikkate alınarak 

Federasyon Yönetim Kurulu’nca belirlenir.  

 Kulüplerin Genel Kurul delegeleri  kulüp başkanı 

ve/veya yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Genel 

Kurul’da 3 (üç)’den fazla delege ile temsil edilecek 

kulüpler, ilk 3 (üç) delegeleri dışındaki delegeleri, son 

Genel Kurullarında seçimle göreve gelmiş diğer kurul 

üyelerinden ve yedek üyeler arasından seçebilirler.  

 Kulüplerin hangi ligleri temsilen Genel Kurula 

sporcular, 

 2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye 

girmiş olan sporcular, 

 3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan 

sporcular, 

 4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular 

yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi 

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. 

 i) Faal olmamak kaydıyla; milli takımların büyükler 

kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda 

teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile 

belirlenecek beş üye, 

 i) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik 

yapanlar arasından kura ile belirlenecek iki hakem 

 j) Kulüp temsilcileri. 

 . Genel Kurulda; kulüpler toplam delege sayısının en 

az % 60’ı kadar delege ile temsil edilirler. Kulüp 

delegelerinin tespitinde %60 en üst lig temsilcilerine, % 30 

ikinci lig temsilcilerine, %10 ise bölgesel lig temsilcilerine 

temsil hakkı verilmesi esastır. Kulüp temsilcilerinin 

seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste 

federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. 

 Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri 

zamanla değiştiğinden, kulüplerin Genel Kurul’da temsil 

edilme şekilleri yukarıdaki temel esaslar dikkate alınarak 

Federasyon Yönetim Kurulu’nca belirlenir.  

 Kulüplerin Genel Kurul delegeleri  kulüp başkanı 

ve/veya yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Genel 

Kurul’da 3 (üç)’den fazla delege ile temsil edilecek 

kulüpler, ilk 3 (üç) delegeleri dışındaki delegeleri, son 

Genel Kurullarında seçimle göreve gelmiş diğer kurul 

üyelerinden ve yedek üyeler arasından seçebilirler.  

 Kulüplerin hangi ligleri temsilen Genel Kurula 



katılacağı; Genel Kurul tarihinden önceki tescil edilen lig 

sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler 

düştükleri, bir üst lige çıkan  kulüpler ise çıktıkları lige 

göre temsil edilirler.   

 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 azalması 

durumunda, ilgili lig kategorilerinden başarı derecelerine 

göre sıradaki kulüplerin delegeleri davet edilerek delege 

listesi tamamlanır. 

 Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler 

ancak bir kez oy kullanabilirler. Bu kişiler hangi kurum 

adına oy kullanacaklarını Genel Kuruldan 7 (yedi) gün 

önce Federasyona yazılı olarak bildirirler.  

 Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu 

kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re’sen belirler. 

 Genel Kurulda vekaleten oy kullanılamaz. 

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev 

yapanlar Genel Kurul üyesi olamazlar. Aynı kategoride 

eşitlik olması veya kulüp delegelerinin tespitinde herhangi 

bir nedenle belirlenen sayıda delege tespiti yapılamaması 

halinde, eksik kalan delege sayısı, aynı kategoride delege 

olma özelliğine sahip diğer kulüpler arasında çekilecek 

kura ile belirlenerek tamamlanır. 

 

katılacağı; Genel Kurul tarihinden önceki tescil edilen lig 

sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler 

düştükleri, bir üst lige çıkan  kulüpler ise çıktıkları lige 

göre temsil edilirler.   

 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 azalması 

durumunda, ilgili lig kategorilerinden başarı derecelerine 

göre sıradaki kulüplerin delegeleri davet edilerek delege 

listesi tamamlanır. 

 Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler 

ancak bir kez oy kullanabilirler. Bu kişiler hangi kurum 

adına oy kullanacaklarını Genel Kuruldan 7 (yedi) gün 

önce Federasyona yazılı olarak bildirirler.  

 Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu 

kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re’sen belirler. 

 Genel Kurulda vekaleten oy kullanılamaz. 

Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev 

yapanlar Genel Kurul üyesi olamazlar. Aynı kategoride 

eşitlik olması veya kulüp delegelerinin tespitinde herhangi 

bir nedenle belirlenen sayıda delege tespiti yapılamaması 

halinde, eksik kalan delege sayısı, aynı kategoride delege 

olma özelliğine sahip diğer kulüpler arasında çekilecek 

kura ile belirlenerek tamamlanır.  

Madde 11 – Genel Kurulun Görevleri 

Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

 a) Ana Statüyü kabul etmek veya değiştirmek, 

 b) Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu 

üyelerini blok oylama yöntemi ile seçmek, 

 c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet 

programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe 

harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda 

Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

 d) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve 

kiralanması için yetki vermek, 

Genel Kurulun Görevleri 

Madde 11 – Genel Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Ana Statüyü kabul etmek veya değiştirmek, 

b) Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu 

üyelerini blok oylama yöntemi ile seçmek, 

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet 

programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe 

harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda 

Yönetim Kuruluna yetki vermek, 

d) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve 

kiralanması için yetki vermek, 
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 e)  Basketbolün gelişmesi ve gelir getirici faaliyet 

ve promosyonların en üst seviyeye ulaştırılması, 

organizasyonlar yapılması amacıyla şirket kurulması ve 

ortaklıklarda bulunulması için yetki vermek,  

 f) Yönetim Kurulunu ibra etmek, 

 g) Denetleme Kurulu raporunu  ibra etmek, 

 h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve 

yardım talimatını onaylamak, 

 i) Federasyonun borçlanmasına karar vermek, 

 j) Kanun ile verilen ve Ana Statüde belirlenmiş 

diğer görevleri yapmak, 

 (d) ve (i) bentlerindeki konularda Genel Kurula 

katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. 

e)  Basketbolün gelişmesi ve gelir getirici faaliyet 

ve promosyonların en üst seviyeye ulaştırılması, 

organizasyonlar yapılması amacıyla şirket kurulması ve 

ortaklıklarda bulunulması için yetki vermek,  

f) Yönetim Kurulunu ibra etmek, 

g) Denetleme Kurulu raporunu  ibra etmek, 

h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve 

yardım talimatını onaylamak, 

i) Federasyonun borçlanmasına karar vermek, 

i) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına 

karar vermek 

j) Kanun ile verilen ve Ana Statüde belirlenmiş 

diğer görevleri yapmak, 

(d), (ı) ve (i) bentlerindeki konularda Genel Kurula 

katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. 

Madde 18 —Aday olma 

 Genel Kurulda, başkan adayı olabilmek için seçim 

tarihinin ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde gerekli 

belgelerle Federasyona başvurulması ve Genel Kurul 

tarihinden 5 (beş) gün öncesinde Genel Kurul üyelerinin 

en az beşte birinin  imzalayarak verecekleri yazılı teklifin  

Federasyona iletilmesi gerekmektedir. 

 Genel Kurulda Federasyon Başkanlığına, Yönetim 

Kurulu üyeliğine, Denetim ve Disiplin Kurulu asil veya 

yedek üyeliklerine seçilecek olanlarda aşağıdaki şartlar 

aranır:  

 a) T.C vatandaşı olmak, 

 b) Genel Kurul tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak, 

 c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 d) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak, 

  

 

 e) Ceza Kurulunca seçim tarihinden önce bir defada 

altı ay veya toplam olarak iki (2) yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

 f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 

organize suçlardan, basit ve  nitelikli zimmet, irtikap, 

Madde 18 —Aday olma 

Genel Kurulda, başkan adayı olabilmek için seçim 

tarihinin ilanından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde gerekli 

belgelerle Federasyona başvurulması ve Genel Kurul 

tarihinden 5 (beş) gün öncesinde Genel Kurul üyelerinin 

en az beşte birinin  imzalayarak verecekleri yazılı teklifin  

Federasyona iletilmesi gerekmektedir. 

 Genel Kurulda Federasyon Başkanlığına, Yönetim 

Kurulu üyeliğine, Denetim ve Disiplin Kurulu asil veya 

yedek üyeliklerine seçilecek olanlarda aşağıdaki şartlar 

aranır:  

 a) T.C vatandaşı olmak, 

 b) Genel Kurul tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak, 

 c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 d) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,  

 e) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle 

takibata uğramış olmamak 

 e) Ceza Kurulunca seçim tarihinden önce bir defada 

altı ay veya toplam olarak iki (2) yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

 f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 

organize suçlardan, basit ve  nitelikli zimmet, irtikap, 
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rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti 

suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 

hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hüküm giymemiş olmak, 

 gerekir.  

 Başkanlık için adaylık müracaatında bulunacak 

kişilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir: 

 a) Nüfus Cüzdanı Örneği, 

 b) İkametgah belgesi, 

 c) Mezuniyet Belgesi, 

 d) İdari Tahkikat sonucu görevine son verilmediğine 

dair beyan, 

 e) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile 

cezalandırılmadığına dair beyan, 

 f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil 

sabıka kaydı.  

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti 

suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı 

hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 

karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hüküm giymemiş olmak, 

 gerekir.  

 Başkanlık için adaylık müracaatında bulunacak 

kişilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir: 

 a) Nüfus Cüzdanı Örneği, 

 b) İkametgah belgesi, 

 c) Mezuniyet Belgesi, 

 d) İdari Tahkikat sonucu görevine son verilmediğine 

dair beyan, 

 e) Ceza Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile 

cezalandırılmadığına dair beyan, 

 f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil 

sabıka kaydı. 

Madde 25 – Tahkim Kurulu ile iliĢkiler :  

Federasyon Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararlara 

karşı GSGM bünyesinde oluşturulan Tahkim Kuruluna 

itiraz edile bilinir. Tahkim Kurulu Federasyon ile 

Kulüpler, hakemler, teknik direktör ve antrenörler;  

Kulüpler ile oyuncular, teknik direktör ve antrenörler, 

kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim 

Kurulu tarafından verilecek kararlarla, Disiplin Kurulu 

kararlarını , ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin 

karara bağlanır. Tahkim Kurulu 3289 sayılı kanun , GSGM 

ilgili mevzuatı, Federasyon ve FIBA’ nın kurallarını 

dikkate alarak hüküm tesis eder. Tahkim Kurulu tarafından 

verilen kararlar  kesindir.  

Tahkim kurulu ile iliĢkiler  

Madde 25 — Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, 

hakemler, teknik direktör ve antrenörler; Kulüpler ile 

oyuncular, teknik direktör ve antrenörler, kulüpler arasında 

çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu tarafından 

verilecek kararlarla, Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin 

itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.  
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Madde 37 -   Cezalar ve Tahkim Kurulu  

Federasyonun Disiplin kurulu tarafından verilen kararlar 

için, yalnız Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Tahkim 

Kuruluna itiraz edilebilir.   

Tahkim Kurulu, konuya ait Federasyonun talimatlarının 

ilgili hükümlerine göre, uluslararası kuralları da dikkate 

Cezalar ve tahkim kurulu  

Madde 37 —  Federasyonun Disiplin Kurulu tarafından 

verilen kararlar için,  Genel Müdürlük bünyesinde yer alan 

Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.  
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alarak hüküm tesis eder. 

Tahkim Kurulu kararları kesin olup, idari veya adli 

mercilerin onayına tabi değildir. Bu kararlara karşı idari ve 

adli mercilere de başvurulamaz. 

Madde 40 — Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile 

iĢbirliği 

Federasyon, basketbol sporunun yurt sathına yayılması ve 

gelişmesi için, kendisine Kanun ve bu Statü ile verilen 

görevleri yerine getirirken, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü ve spor il müdürlükleri ile koordineli çalışır. 

Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak 

üzere, Genel Müdürlük ile meydana gelebilecek ihtilafların 

giderilmesi amacıyla oluşturulacak komisyonda 

Federasyonu temsilen yer alacak üç üye Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile iĢbirliği 

Madde 40 — Federasyon, basketbol sporunun yurt sathına 

yayılması ve gelişmesi için, kendisine Kanun ve bu Statü 

ile verilen görevleri yerine getirirken, Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü ve spor il müdürlükleri ile koordineli 

çalışır. Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç 

olmak üzere, Genel Müdürlük ile meydana gelebilecek 

ihtilafların giderilmesi amacıyla oluşturulacak komisyonda 

Federasyonu temsilen yer alacak üç üye Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Basketbol branşında lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait 

istatistiki bilgileri içeren formlar hazırlanarak Genel 

Müdürlük tarafından belirlenen dönemlerde Genel 

Müdürlüğe gönderilir. 

8 Temmuz 2006 gün ve 26222 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayınlanan Çerçeve 

Statü’ nün 12. Maddesinde yapılan 

değişim nedeniyle 

Madde 42 —  Ana Statü ve Talimatlar 
Bu Ana Statüde belirtilen Federasyon teşkilatı çalışma usul 

ve esaslarının uygulanması ve basketbol faaliyetlerinin 

yürütülmesine dair tüm diğer hususlar hazırlanacak 

talimatlar ve alt düzenleyici işlemlerle  belirlenir. 

Ana Statü ve Talimatlar  

Madde 42 — Ana Statü ile ilgili değişimler Genel Kurul 

tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Ana statüye dayanılarak hazırlanan talimat ile diğer alt 

düzenleyici işlemler, Genel Müdürlük ve federasyonun 

Internet sitelerinde ilan edilir. 

24 Aralık 2005 gün ve 26033 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayınlanan Çerçeve 

Statü’ nün 15. Maddesinde yapılan 

değişim nedeniyle 

Madde 43 – Yürürlük  

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından hazırlanan bu 

Ana Statü, Genel Kurulda kabul edildiği tarihten geçerli 

olmak üzere Resmi Gazetede yayınlandığı  tarihte 

yürürlüğe girer. 

Yürürlük  

Madde 43 — Bu Ana Statü  yayımı tarihinde  yürürlüğe 

girer. 
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Madde 44 – Yürütme 

Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu 

yürütür. 

Yürütme 

Madde 44 — Bu  Ana Statü hükümlerini Türkiye 

Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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