
 Ana Statü Madde – 8 j) Kulüp Temsilcileri 

 (§ 2)  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. 

  

 A-En Üst Lig Temsilcileri 

 a) Birinci erkekler Türkiye liginde (TBL) yer alan kulüpleri temsilen ikişer üye, 

 b) Birinci bayanlar Türkiye liginde (TBBL) yer alan kulüpleri temsilen ikişer üye, 

 c) Birinci erkekler Türkiye ligi şampiyonluğu kazanmış ve TBL de yer alan kulüpleri temsilen 
birer üye, 

 d) Birinci bayanlar Türkiye ligi şampiyonluğu kazanmış ve TBBL de yer alan kulüpleri temsilen 
birer üye, 

 e) Son tescil edilen birinci erkekler (TBL) ve bayanlar liginde (TBBL) final oynayan dörder 
kulübü temsilen birer üye.  

 B-Diğer Lig (2 nci Lig) Temsilcileri 

 a) Son tescil edilen, İkinci erkekler ligi (TB2L) Normal Lig müsabakaları sonucunda her iki 
grubun ( A ve B grupları) ilk dokuz sırasında yer alan ve Birinci Erkekler ligine (TBL) yükselme 
hakkı elden iki takımın dışında kalan kulüpleri temsilen birer üye. Bu kulüplerin bir üst ligde yer 
almaları veya herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını kaybetmeleri durumunda; önce bu kulübün 
yer aldığı gruptaki puan sırasına göre, bu grupta başka takım olmaması halinde ise diğer gruptaki 
puan sırası esas alınarak temsil edecek yeni kulüpler belirlenir. 

 b) Son tescil edilen erkekler birinci liginden (TBL) düşen iki kulübü temsilen birer üye, 

 c) Erkekler bölgesel liglerin final müsabakalarında ikinci lige yükselmeye hak kazanan ilk 4 
(Dört) kulübü temsilen birer üye, 

 d) Son tescil edilen bayanlar ikinci ligi (TBB2L) Normal Lig müsabakalarında yer alan 
takımlardan, bayanlar birinci ligine çıkma hakkı kazanan ve küme düşen kulüplerin dışında kalan 
kulüpleri temsilen birer üye. 

 e) Son tescil edilen Bayanlar birinci liginden (TBBL) düşen iki kulübü temsilen birer üye, 

 f) Bayanlar bölgesel liglerin final müsabakalarında ikinci lige yükselmeye hak kazanan ilk 4 
(Dört) kulübü temsilen birer üye, 

 g) Birinci Türkiye liginde (Bayan-Erkek) şampiyonluk kazanmış olan ve halen ikinci ligde 
oynayan kulüpleri temsilen birer üye. 

 C- Bölgesel Lig Temsilcileri 

 a) Son tescil edilen, erkekler bölgesel liginde Eleme Turu Müsabakalarını oynamaya hak 
kazanan ve 2. Erkekler Türkiye Ligine (TB2L) yükselme hakkı elde eden dört takımın dışında kalan 
kulüpleri temsilen birer üye.  

 b)  Son tescil edilen, erkekler bölgesel liginde eleme grubu maçlar dikkate alınarak yapılacak 
başarı sıralamasında ilk madde dışında kalan kulüpler dışında kalan en üst sıradaki takımı temsilen 
bir üye. Takımların eleme gruplarındaki başarı sıralaması, takımların eleme gruplarında oynamış 



olduğu maçların sonuçları esas alınarak önce galibiyet mağlubiyet oranı, bunda bir eşitlik olması 
durumunda ise atılan sayı yenen sayı oranı esas alınarak yapılır. 

 Bu kulüplerin bir üst ligde yer almaları veya herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını 
kaybetmeleri durumunda başarı sıralamasına göre sırayla yeni kulüpler belirlenir. 

 Yukarıda tarif edilen esaslar dahilinde yeterli kulüp sayısına ulaşılamaması durumunda, eksik 
kalan kulüp veya kulüpler son tescil edilen erkekler bölgesel liginde yer alan, genel kurul üyesi 
olma şartlarına sahip ve oy hakkı elde edememiş kulüpler arasında çekilecek kura ile tamamlanır.  

c) Son tescil edilen bayanlar bölgesel ligi final grubunda yer alan ve 2. Bayanlar Türkiye Ligine 
(TBB2L) yükselme hakkı elde eden dört takımın dışında kalan kulüpleri temsilen birer üye.  

Bu kulüplerin bir üst ligde yer almaları veya herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını 
kaybetmeleri durumunda, önce bu kulübün yer aldığı gruptaki puan sırasına göre, bu grupta başka 
takım olmaması halinde ise diğer gruptaki puan sırası esas alınarak temsil edecek yeni kulüpler 
belirlenir. 
 
Notlar:  

(1) Çerçeve Statü’ nün Genel Kurul yapısı ile ilgili maddesi gereği; Genel Kurul’ da temsil 
edilecek kulüplerin son iki yıl içerisinde federasyon faaliyetlerine katılmış olmaları 
gereklidir. 

 


