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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler  
  

 Amaç  

MADDE 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde yapılan tüm sutopu faaliyetlerinin müsabaka 
hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi 

konusunda Türkiye Sutopu Federasyonunca uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 
 Kapsam 

MADDE 2- Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan milli, Milletlerarası resmi ve özel 
müsabakalara katılacak olan sporcular ile Genel Müdürlükçe tescili yapılmış kulüplerin her türlü 

çalışmaları ile ülkemizde oynanacak bütün resmî ve özel Sutopu müsabakalarının yapılması ve bu 

müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 
 Dayanak 

MADDE 3-  Bu Talimat, 15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmî gazetede yayımlanan 
Türkiye Sutopu Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 6. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar  
MADDE 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan: 

Genel Müdürlük   :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon   :  Türkiye Sutopu Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu   :  Türkiye Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Federasyon Temsilcisi  :  Resmi ve Özel müsabakalara  Federasyon Başkanı veya   
       Vekilince görevlendirilen kişiyi,  

İl Müdürlüğü   :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
İlçe Müdürlüğü   :  Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerini, 

Spor Kulübü   :  Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü, 
Sporcu   :  Sicil ve Lisans Yönetmeliğine göre geçerli lisansı olan                       

                                                 sporcuları,     

FINA    :  Uluslararası Yüzme Federasyonunu, 
LEN    :  Avrupa Yüzme Federasyonunu, 

Tertip Kurulu :  Sutopu müsabakalarını yürütmekten sorumlu olarak 
   kurulan kurulu, 

Merkez Hakem Kurulu (MHK) :  Sutopu Federasyonuna bağlı olarak oluşturulan ve  

              ülke genelinde Sutopu hakemleri, hakem gözlemcileri,  
              hakem eğitimcileri ve İl Hakem Kurulları ile ilgili idarî ve  

              teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu,  
İl Hakem Kurulu (İHK)  :  İllerde Sutopu Hakemleri ile ilgili idarî ve teknik  

                   konulardan sorumlu olarak kurulan kurulu, 
İl Temsilcisi   :  Sutopu İl Temsilcisini, 

Disiplin Kurulu   :  Sutopu Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

 
                                                 ifade eder. 

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 
 Sutopu Sezonu  

 MADDE 5- Sutopu sezonu yaz ve kış olmak üzere yılın oniki ayında devam eder. Sutopu 
sezonu 15 Eylül’de başlar 14 Eylül’de sona erer. 

Federasyon, sezonun başlamasından en az bir ay önce yıllık faaliyet programını hazırlar illere 
ve kulüplere ve ilgililere gönderir.  

   

Müsabaka Çeşitleri 
MADDE 6 - Sutopu müsabakaları iki çeşittir. 

1- Resmî Müsabakalar: 
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a)  İl Teşvik Müsabakaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teşkilatınca o ile ait takımların ve 
hakemlerin lig müsabakalarına hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır. 

b) Lig Müsabakaları: Türkiye birinciliklerine varan müsabakalar olup Federasyon tarafından 
yapılacak yıllık programa uygun olarak tertiplenen müsabakalardır (İl Birincilikleri, Federasyon Türkiye  

1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Ligi, Play - Off  veya Dörtlü Final Müsabakaları, Türkiye 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. 

Liglerine terfi amacıyla düzenlenen müsabakalar, Anadolu Ligleri, Türkiye Birinciliği kademeleri ve Final 
Müsabakaları, Türkiye Kupası Müsabakaları). 

c) Uluslararası Müsabakalar: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, FINA, LEN, UNIVERSIADE ve 
Federasyonun gözetiminde çeşitli uluslara bağlı millî, temsilî, kulüp ve güç takımları arasında yapılan 

müsabakalardır. 
2- Özel Müsabakalar: 

Resmî müsabakaların dışında kalan diğer müsabakalardır. Bu müsabakalar Genel Müdürlük 

Teşkilatınca tescil edilmiş spor kuruluşları ile diğer resmî veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenir. 
Müsabakaların yapıldığı ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gerekli iznin alınması koşulu ile yapılacak 

bu müsabakaların denetim ve ceza uygulaması müsabakaların yapıldığı ilin Sutopu İl Temsilciliğine, 
yönetimi ise müsabakaları düzenleyenlere aittir. Türkiye Sutopu liglerinde yer alan takımlar 

Federasyonun izni olmadan özel müsabakalara katılamazlar. 

Müsabaka Sistemleri 
MADDE 7-  Sutopu müsabakaları üç sisteme göre düzenlenir. 

1- Puanlama Sistemi 
2- Eleme Sistemi 

3- Karma Sistem 

Federasyon tarafından düzenlenecek Resmî müsabakaların hangi sistemde yapılacağına 
Federasyon, İl’lerin düzenleyeceği Resmi müsabakaların hangi sistemde yapılacağına İl Tertip 

Komiteleri karar verir.  
Özel müsabakaların sistemlerini ise  müsabakaları düzenleyen kuruluşların temsilcileri ile İl 

Spor Temsilcisi tespit eder. 
Puanlama Sistemi: 

a) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımları birbirleri ile seri 

müsabakalar yaparlar ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.  
b) Tek, çift ve (3) üç devreli lig usulü : Tüm takımlar birbirleri ile tek devrelide bir defa, çift 

devrelide iki defa, üç devrelide üç defa karşılaşırlar. 

c) Grup sistemi : Bu sistem Federasyonun sezon başında belirlediği müsabakalarda (6) altıdan 

fazla takımın iştirak etmesi halinde uygulanır.  

ç) Bu sistemde müsabakalarda galibiyette (3), beraberlikte  (1) ve  mağlubiyette (0) puan 
verilir.  

d) Puanların eşitliği halinde;  
 

İki takım müsabakalar sonunda eşit puana sahip olursa:  
1- Öncelik, her iki takımın kendi arasında oynadığı maçlarda fazla galibiyet kazanan 

takıma verilecektir. 

2- Eğer yine eşitlik varsa; Öncelik, iki takım arasında atılan ve yenen gol olarak en 
fazla fark’a (averaj’a) sahip takıma verilecektir 

3- Eğer hala beraberlik varsa; Öncelik, tüm maçlarda daha fazla sayıda gol atan takıma 
verilecektir 

4- Eğer hala beraberlik varsa; Öncelik, tüm maçlarda daha fazla sayıda maç kazanan 

takıma verilecektir. 
5- Hala eşitlik sürüyorsa; takımların sıralamasına kura çekilerek karar verilecektir     

 
İkiden fazla takım müsabakalar sonunda eşit puana sahip olursa; 

1- Puan eşitliği bulunan takımların sadece kendi aralarında oynadıkları maçlarda 
aldıkları puanlar sonucu belirleyecektir.  

2- Eğer eşitlik  hala devam ediyorsa; Takımların Sıralaması, sadece puanları eşit olan  

takımların kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri gol farkına (Averaj) göre tespit edilecektir. 
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3-  Eşitlik hala sürüyorsa; Takım sıralaması, puanları eşit olan söz konusu takımların sadece 
kendi aralarında yaptıkları maçlarda en fazla golü atan takıma göre tespit edilecektir. 

4- Eğer hala beraberlik varsa; Öncelik, tüm maçlarda en çok sayıda maç kazanan takıma 
verilecektir. 

5- Eğer hala beraberlik varsa; Takım sıralaması, tüm maçlarda   elde edilen gol farkına 

(Averaj) göre yapılacaktır. 
6- Eğer hala beraberlik varsa; Takım sıralaması, tüm maçlarda en yüksek sayıdaki golü 

kaydeden takıma göre yapılacaktır. 
7- Hala eşitlik varsa; Takımların sıralamasına kura çekilerek karar verilir. 

e) Bir takım maça çıkmaz ise karşı takımlar bu maçları 10 – 0 skorla hükmen kazanmış sayılır. 
Sahaya çıkmadan 2 müsabakaya iştirak etmeyen takımın daha önce oynadığı müsabakaları da hiç 

yapılmamış sayılır, Aldığı sonuçlar hükümsüz olur.  

f)  Müsabaka oynanırken yarıda kalan maçlarda ise, hükmen galip sayılan takımın o andaki gol 
sayısına 10 gol ilave edilir ve galibiyet puanı verilir.   

g) Hükmen mağlup sayılan takımın o müsabakada attığı gol sayısı ile toplam puanından 3 
puanı düşülür. Bir sutopu lig dönemi içinde (bir kategoride) iki (2) defa hükmen yenik olan takımlar ile 

ligden çekilen takımlar doğrudan bir alt kümeye düşer.  

2- Eleme Sistemi 
Yenilen takımların elendiği, yenen takımların birbirleriyle veya çapraz şekilde (Federasyonunun 

belirleyeceği)  karşılaşması suretiyle en son galibi belirleyen usule "eleme sistemi" denir. 
3- Karma Sistem 

 a) Puanlama ve Eleme yöntemlerinin birlikte uygulandığı sistemdir. 

b) Oyunun sonucunun bir taraf lehine sonuçlanması gereken (beraberlik olmayan) 
müsabakalar ile eleme usulü ile yapılan müsabakalarda nizamı müddet sonunda maç berabere biterse 

(5) beş dakikalık bir dinlenmeden sonra bir dakika ara ile oynanmak üzere (3) üçer dakikalık iki devre 
oynarlar. Uzatma devreleri sonunda da eşitlik bozulmazsa 5’şer penaltı atışlarına geçilir ve eşitlik 

bozulmazsa sonuç alınıncaya kadar penaltı atışlarına devam edilir  Hakem tarafından oyundan çıkarılan 
bir oyuncu uzatmalarda takımında yer alamaz.   

Müsabakalara Girecekler ve Müsabakalara Katılma 

 MADDE 8- Müsabakalara girecek kulüpler, sporcular ve antrenörlerde aşağıdaki şartlar aranır.  
 1- Kulüplerde aranacak şartlar; 

 a) Takımları müsabakalara girecek kulüplerin tescil edilmiş olması gereklidir.  Son kümede yer 
almak isteyen veya yeni kurularak tescilleri yapılan kulüpler müsabakalara katılabilirler. Federasyon 

tarafından düzenlenen Türkiye Liglerinde oynamaya hak kazanan kulüpler, her sezon öncesi fikstür 

çekimi tarihine kadar olan süre içinde, o sezon için kulüp adı ile birlikte liglerde kullanmak istedikleri 
isimlerini Federasyona bildirecek ve Federasyondan onay almak suretiyle kullanabileceklerdir.   

 b) Fikstür kura çekiminden sonra, sponsorluk anlaşması gereği liglerde kullanmak istedikleri 
ismi değiştirme talebinde bulunan kulüpler, sponsorluk anlaşmalarının bir sureti ile başvurarak Türkiye 

Sutopu Federasyonunun onayını almak suretiyle bu isimleri kullanabileceklerdir. 
 c) Federasyon sporcu, tescil ve lisans talimatında belirlenen şartları yerine getirmek, 

 ç) Federasyon tarafından ilan edilecek kendi ligleri ile ilgili talimat ve genelgelere göre katılacaklarını 

beyan ve taahhüt etmek zorundadır.  
 d) Türkiye Büyük Erkekler 1. Ligi (bayan - erkek) kulüpleri, illerinde veya Federasyonca yapılacak 

Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Ümitler  ve Gençler kategorilerinin herhangi birisinde müsabakalara katılmak ve 
bu ligleri tamamlamak zorundadır. 

Türkiye Sutopu Liglerinde Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Ümitler ve Gençler kategorilerindeki 

müsabakalara katılmayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler, Türkiye 1. 
Liginden ihraç olunur. Bu müsabakalara katılarak tamamlamayan kulüpler hakkında son karar 

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilir.  
 e) 8. maddenin (e) fıkrası Askerî Güç ve Polis Spor Kulüplerini kapsamaz. 

 f) Türkiye 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. (Açık Küme) Liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak 
teknik kadroları; İdareci, Teknik Direktör, Antrenör, Antrenör yardımcısı, Menajer, Masör veya 

Doktordan oluşacak en fazla 3 (üç) kişi ile sınırlıdır.   

 g) Sahada yer alacak teknik heyette bulunan hiç kimse sigara içemez, aksi durumda bu kişiler 
yedekler sırasından görevli hakemler tarafından uzaklaştırılır ve haklarında rapor düzenlenir. 
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2- Sporcularda aranacak şartlar; 
a) Temsil edeceği kulüp Türkiye liginde veya yerel ligde ise, kulübü adına o sezon için 

sözleşmesini yaparak tescil olmak ve lisansını almış bulunmak, 

b)  Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak, 
c) Bir Sutopu oyuncusu aynı sezon içerisinde ancak bir teşekkül adına resmî müsabakalara 

katılabileceğinden temsil edeceği kulüpten başka, ilinde veya diğer illerde herhangi bir teşekkül adına 
aynı sezon içerisinde resmî müsabakalara iştirak etmemiş olmak.  

Bu Hüküm:  
ç) Silah altına alınıp Askerî güçlere lisansiye olan, 

d) Terhislerini takiben silah altına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen, 

  sporcular için uygulanmaz. 
3- Antrenörlerde aranacak şartlar; 

a) Federasyon Antrenör Genelgelerine uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için 
vizesini yaptırmış olmak, 

b) Antrenörlerin Türkiye 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Liglerinde takım çalıştırabilmeleri için kulüpleri ile 

en az bir yıl süreli Federasyon genelgelerine uygun olarak sözleşme yapmaları zorunludur. 
c) Yabancı antrenörler, Federasyonun talimat ve genelgelerinde belirtilen şartlara uymak 

zorundadırlar. 
Sporcuların, Kulüplerin Ve Antrenörlerin Müsabakalara Katılmasının Engellenmesi 

MADDE 9- (1) Yabancılarla Millî Takım düzeyinde yapılacak olan resmî veya temsilî 

müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların form durumlarının korunması için bu müsabakaların sonuna 
kadar diğer her türlü spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir. Bu nedenle 

birden fazla oyuncusu resmî müsabakalar için izin verilmeyen kulüpler, sporcularının serbest 
bırakılacağı tarihe kadar müsabakalarının tehirini isteyebilir. 

2- Davet edilmesine rağmen millî müsabakalara ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalışmalarına 
katılmayan sporcular ve antrenörler mazeretlerinin uygun görülmemesi hâlinde tedbirli olarak ceza 

kuruluna sevk edilirler. 

 3- Türkiye liglerine katılım hakkı olan bir kulüp, Federasyon tarafından belirlenerek duyurulan 
tarihe kadar katılım bedelini, gecikmiş borçlarını ödemediği, geçmiş yıldan kalan taahhütlerini yerine 

getirmediği, Kulüp Başkanı imzalı ve mühürlü taahhütnamesini ve bilgi formunu göndermediği ve 
Federasyonca yayımlanan diğer şartlara uymadığı takdirde Türkiye liglerine alınmaz. 

Kategoriler  

MADDE 10- (1) Sutopu müsabakaları yıl esasına göre ayrılmış birbirini takip eden 6 kategori 
üzerinden yapılır. (Erkek ve Bayan) 

a) Minikler   
b) Küçükler   

c) Yıldızlar   
d) Ümitler   

            e) Gençler   

  f)  Büyükler   
 2- Sutopu sezonlarında uygulanacak bayan-erkek kategorileri ve yaşları sezon başlamadan 

önce federasyon yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek uygulanır.   
3) Sporcunun; yaşının mahkeme kararı ile düzeltilmesi halinde dahi düzeltmeden önceki yaşı 

esas alınarak kategori tespiti yapılır. 

4) Türkiye sutopu liglerinde ve yerel liglerinde o sezonda federasyonca belirlenen yaşlardaki 
Minikler ve Küçükler kategorinde yer alan bayan ve erkek sporcuların, büyükler kategorisinde 

oynamaları yasaktır. Diğer üst kategorilerde oynamalarında ise bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak 
sporcunun aynı günde oynayabileceği iki kategori müsabakası olması halinde ise sadece bir kategoride 

oynamayı tercih edecektir.  
 5- Her sezon başında kategori sayısı, kategorilerin kaç takımla yapılacağı, liglerin teşkili ve  

esasları federasyon tarafından tespit ve ilan edilir.  

6- Faaliyete yeni başlayacak kulüpler en alt kümeye alınırlar. En alt lig için takım sayısı 
federasyonca sezon başında tespit ve ilan edilir. 
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Tertip Kurulları 

MADDE 11. İl faaliyetleri ve illerde tertip edilen müsabaka için Tertip Kurulları oluşturulur. 

1- Tertip Kurullarının Oluşumu;   
a) İl Tertip Kurulları, İl Temsilcisinin Başkanlığında, o ilde en az bir yıldır faaliyette bulunmuş 

kulüp temsilcileri arasından seçilmiş en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur. İl Spor Temsilcisi bu kurulun 
başkanıdır.  

b)  Özel Müsabaka Tertip Kurulları, bu müsabakalara  düzenleyen kuruluşların temsilcileri ile İl 
Spor Temsilcisinden oluşur.  

 

 2- İl Tertip Kurullarının Seçimi 
Bu talimat uyarınca üye sayısı belirlenmiş İl Tertip Kurulu üyelerini seçmek üzere İl Sutopu 

Temsilcileri bir evvelki yıl liglerde faaliyet gösteren ve o sezonda faal olacağını bildiren kulüplere çağrı 
göndererek toplanmalarını, kurul üyelerini seçmelerini temin eder. Bu çağrı yazısının toplantının yapılmasından 

7 gün önce kulüplerin eline geçecek şekilde gönderilmiş olması gereklidir. Toplantıya kulüplerini temsile yetkili 

olduklarını belgeleyen birer temsilci ile katılabilirler. Seçimlerde  gizli oy, açık sayım yöntemi kullanılır. Asil üye 
sayısı kadar yedek üye de seçilir. Sutopu İl Temsilcisi, Sutopu Tertip Kurulunun doğal başkanıdır. Kurul 

üyeleri ayrıca aralarından bir başkan vekili ile bir sekreter seçebilirler. Tertip Kurullarının görev süreleri 
bir Sutopu sezonu olup geçerliliği yenisi seçilinceye kadardır. Seçimler her yıl 15-30 Eylül tarihleri 

arasında yapılır.  

3- Üyeliğe Seçilme Şartları 
a)  Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak. 

b) Federasyon veya il Ceza Kurulu tarafından 6 (altı) aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak. 
c) Sutopu dalında resmî müsabakalara katılmış veya o sezonda faal olacağını bildiren kulüp 

temsilcileri tertip kurulları üyeliğine aday olabilirler. 
ç) İl Tertip Kurullarında kulüplerin en fazla birer temsilcisi seçilerek görev alabilirler. 

4- Kurul Üyeliğinin Düşmesi 

Kurul üyeleri geçerli özüre dayanmadan üst üste iki, bir yılda üçten fazla toplantıya iştirak etmez, 
temsil ettiği kulüp liglere faal olarak katılmaz veya bir aydan fazla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırsa 

durum İl Temsilciliği tarafından ilgililere bildirilir ve yerlerine ilk yedek üye davet  edilir. 
5- Seçimlerin Yeniden Yapılması 

Tertip Kurullarının üye sayısı, İl Temsilcisi dahil herhangi bir nedenle 3'ten aşağı düşerse 

yeniden seçim yapılması gerekir. Yeni Tertip Kurulu göreve başlayıncaya kadar görev İl Temsilcisi 
tarafından yürütülür. Bu durumda seçim, kurulun düşme tarihinden 15 gün sonra İl Tertip Kurulları 

Seçiminin fıkra hükümlerine göre yapılır. Yeni seçilen kurulun görev süresi, Eylül ayında yapılacak 
seçime kadar devam eder. 

6- Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri 
a) Müsabakalara girecek takımların belirlenmesini sağlayan lig ve kategorilerin statülerini 

tespit etmek, 

b) Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak. (Tertip Kurulu bu görevini herhangi bir sebeple 
yapmadığı takdirde İl Temsilciliği bir hafta içinde program ve fikstürü hazırlayıp ilan eder.), 

c)  Müsabakaların oynanacağı sahaları tespit etmek, 
ç)  Müsabakalarda çıkacak idarî anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara bağlamak,  

d)  Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş maçların 

günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek, 
e)  İl Hakem Komitesinin bulunmadığı hallerde, Hakem raporlarını günü gününe 

inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum var ise Federasyon Disiplin Ceza Talimatı 
hükümlerine göre hareket etmek,  

f) Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların tehirine karar vermek. Müsabaka 
saatinde tehir kararı yalnız maçın orta hakemlerine aittir. İl müsabakalarının devamı sırasında doğacak 

anormal hallerde karşılaşmanın diğer bir sahada sonuçlandırılması hususunda İl Temsilcisi resen hareket 

edebilir. Zorlayıcı nedenlerle yarıda kalan müsabakalar için 15 inci maddenin (c ) bendine göre işlem yapılır, 
g) İl Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde İllerce tertip edilecek müsabakaların hakemlerini 

tayin etmek, 
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ğ) Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile onaylanmış 
teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin aldıkları 

dereceleri tayin, tebliğ, tescil ve ilan etmek, 
h) Tertip Kurulları toplanamadığı veya programı hazırlama ve tatbikte anlaşmazlığa düştüğü 

takdirde, İl Temsilcisi resen hareket eder. İl Temsilcisi oylamalarda çekimser kalamaz. Olumlu veya 

olumsuz reyini kullanır. Başkan vekili için bu hüküm uygulanmaz, 
ı) İllerin Sutopu faaliyetlerini yönetmek, Sutopunun kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli 

girişim ve çalışmaları yapmak, 
i) Müsabakalarda görevlendirilecek saha komiserlerini tespit ve tayin etmek, 

j) Tertip Kurullarının karar yeter sayısı, faal üye sayısının yarısından 1 fazladır, oyların eşitliği 
halinde İl Temsilcisinin kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.  

           k) İl Tertip Kurullarında alınacak tüm kararların, karar defterine geçirilmesi zorunludur. 

 
Terfi ve Kümeden Düşme  

MADDE 12-  Kümeden düşme ve terfi aşağıda belirtildiği gibi olur: 
a) Her ligin bitiminde, o lige ait puan sıralaması yapılır. 

b) Bu puan sıralaması sonucuna göre, son sıradan itibaren Federasyon veya İl Tertip Kurulu 

tarafından tespit edilen veya ilan edilen sayıda takım küme düşer, ilk sıradan itibaren yine Federasyon 
veya İl Tertip Kurulu tarafından tespit edilen ve ilan edilen sayıda takım küme çıkar. 

c) Federasyon veya İlin izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon içinde iki defa sahaya 
çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar liglerinden çıkarılır ve bir alt lige düşürülür. 

Hükmen yenik sayılma sonucu ligden düşen takım sayısı; 

ç) Federasyon veya İl tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından azsa, ligde sonuncu 
sayıdan yukarı doğru takımlar da ligden düşerler. 

d) Federasyon veya İl tarafından tespit edilen düşecek takım sayısına eşitse sadece, bu 
takımlar ligden düşerler. 

e) Federasyon veya il tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından fazla ise, bu takımlar ligden 
düşer. Federasyon veya İl Tertip Kurulu alt ligden bu sayıda takımın yukarıya çıkarılmasına karar verebilir. 

f) Türkiye 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Liglerinde yer alan kulüpler müsabakalara katılmayacaklarını 

sezon öncesi bildirmiş veya müsabakalara katılacağını bildirip, katılmayan veya ligler devam ederken 
liglerden çekilerek müsabakaları tamamlamayan takımlar o sezon içerisinde o kategorideki müsabakalara 

katılamazlar. Bir sonraki sezonda ise bir alt ligde yer alırlar.  
g) Sahaya çıkmama nedenleri Federasyon veya İl tarafından haklı görülmeyen kulüplere o 

müsabakalarla ilgili masraflar ödetilir. 

Müsabakaların Tescili ve Vize Şartı 
MADDE 13. Müsabaka sonuçlarının tescili aşağıdaki şekilde yapılır. 

a) Türkiye 1.Ligi, 2.Ligi ve 3.Liginde yer alacak takımlar ile bu takımların oynayacağı 
müsabakalar ile Türkiye birinciliğine varan (Türkiye birinciliği dahil) müsabakaların tescili Federasyon 

tarafından yapılır. 
b) Bir yıl önce elde ettikleri derecelerden ötürü, uluslararası müsabakalara katılma hakkını kazanan 

kulüplere, ülkemizi temsil hakkı verilmesi ve bu durumu FINA ile LEN’e bildirilme yetkisi Federasyona aittir. 

c) Resmî müsabakalara katılacak sporcuların, mutlak surette o yılın vizesi yapılmış lisansına 
sahip olması gerekmektedir. 

ç) Türkiye 1. Ligi ve 2. Liginde yer alacak 18 yaşını doldurmuş sporcuların, kulüpleri ile 
sözleşme yapmaları zorunludur. 

d) Lisansların müsabakadan önce hakemlere gösterilmesi şarttır. Türkiye 1. Liginde yer alan 

kulüpler, sporcuları ile yapmış oldukları sözleşme ile sporcuların o mevsime ait vizeli lisanslarını 
Federasyona ibraz ederek kadrolarını tasdik ettirmeleri halinde, müsabakalara Federasyon tarafından 

verilecek takım listesi ile çıkabilirler. 
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Birleşen Veya İsim Değiştiren Kulüplerin Sporcuları 
MADDE 14 – (1) Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni kulübün sporcuları 

olurlar. Ancak, resmî müsabakalar fikstürü ilan edildikten sonra birleşen kulüpler, müsabakalara birbirini 
takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde katılamazlar. Yeni teşekkül ancak, eski kulüplerden birinin adı 

altında ve onun nizamî kadrosu ile müsabakalara katılabilirler. 

2-  Birleşen kulüpler, deplasmanlı liglerde ve diğer kategorilerde bir takım ile temsil edilirler.  
3- Birleşip ayrılan kulüplerden, Genel Kurul kararı ile Sutopu spor dalını bünyesinde barındıran 

spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını, fikstür kura çekimi öncesi Federasyona bildirir; bu kulüp 
Federasyon kararı ve onayı ile Sutopu dalında faaliyetini sürdürür.  

Müsabakaların Ertelenmesi Ve Yerinin Değiştirilmesi 
MADDE 15 - Müsabakaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu 

müsabakaların tehiri halinde uygulanacak esaslar; 

a) Sutopu müsabakalarının belirtilen havuzlarda, ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde 
başlaması şarttır. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Geri 

bırakılmasında zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabaka öncesine kadar 
Federasyona, İllerde Tertip Kurullarına, müsabaka saatinde ise orta hakemlere aittir.  

b) Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Bu müsabakalara ancak geri 

bırakma tarihinde oynama hakkı olan oyuncular katılabilirler. Geri bırakılan müsabakanın geri bırakma 
tarihinde müsabakaya katılma hakkı olan bir oyuncu sonradan müsabakadan men cezası almış ve bu 

erteleme maçı sporcunun cezasının tamamlanmadığı bir dönemde oynanacak ise Ceza Talimatının idarî 
tedbirlerle ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 

c) Bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler yüzünden 

kesildiği takdirde; hakem, müsabakanın kaldığı yerden devam edebilmesi için 1 (bir) saate kadar 
bekler; süre dolduğu anda müsabakayı tatil ederek raporunu yazar. Federasyon, müsabakanın 

taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler yüzünden kesildiğine kanaat 
getirirse; belirleyeceği ileri bir tarihte müsabakayı kaldığı yerden oynatır. 

ç) Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz oynatabileceği gibi, seyircileri, 
idarecileri veya sporcuları tarafından aşağıdaki olaylara neden olan takımların kendi İllerinde 

yapacakları müsabakaların başka bir ilde oynatılmasına da karar verebilir. 

Böyle bir karar için; 
Kulübün sporcusu, idarecisi, antrenörü veya antrenör yardımcısı ile kulüp yetkililerinin ayrı ayrı 

veya birlikte hakemlerden birisine müdahale veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet 
vermeleri gerekmektedir. 

d) Emniyet ve güvenliği temin edilemeyen veya edilemeyeceğine, emniyet ve güvenliğinin 

bozulacağına Federasyon sorumlularınca veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden, müsabakaların bir 
kısmını veya tamamını başka bir İl'deki havuzlarda oynatmaya  ve bunun süresini tayine Federasyon yetkilidir. 

Ev sahibi takım seyircilerinin dışında misafir takım seyircilerinin de gittikleri havuzlarda emniyet ve güvenliği 
bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın havuzları için de uygulanır. 

Oyun Süreleri 
MADDE 16 – FINA kurallarına göz önüne alınarak Federasyonca sezon başlamadan önce tespit ve 

ilan edilir. 

Neticelerin İlanı 
MADDE 17 - Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik 

sonuçları hakem raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren 
müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse, bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı olarak, 

o müsabakayı tertip eden Federasyon veya İl Tertip Komitesince ilan edilir. 

Hükmen Yenik Sayılma 
MADDE 18 - Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır; 

a) Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak, 
b) Müsabaka başında  yedi (7) oyuncudan eksik olarak oyun alanına çıkarsa, 

c)  Bir takım oyun oynanırken iki (2) oyuncu ile kalırsa,  
ç)  Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını görevli hakeme vermemek, 

d)  Lisanssız oyuncu oynatmak, 

e) Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek oyuncu 
değiştirmek, 
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f)  Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek, cezalı 
oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak, 

g) Resmî müsabaka kadrolarında Federasyonca belirlenen sayıdan fazla yabancı oyuncu 
bulundurmak, 

ğ)  Yaşı büyük bir oyuncuyu küçük yaş kategorilerinde oynatmak, 

h) Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve/veya fiili saldırıda bulunması, kavgaya 
sebebiyet vermesi ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmaması, 

ayrıca seyircilerin taşkın, edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu müsabakanın devam ettirilmesine imkan 
kalmaması halinde, buna taraflardan birinin veya ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse, o 

takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına karar verilebilir, 
ı) Sahte veya tahrif edilmiş lisansla oyuncu oynatmak, Lisans Talimatına göre hükmü olmayan veya 

hükmünü kaybetmiş (vizesi yapılmamış) lisanslarla müsabakaya iştirak etmek, 

i) Bir müsabakada orta hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya 
antrenörün sahayı terk etmemeleri, orta hakemlerin kararını takım kaptanına bildirmesi, takım kaptanının da 

bu kişilerin sahadan çıkarılmasını temin edememesi sonucu hakemin oyunu tatil etmesi, 
j) Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak 

kaydıyla her iki takım da hükmen yenik sayılır.), 

             k)  Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak, 
             l) Büyükler müsabakasında, Minikler ve Küçükler yaş kategorisindeki sporcuları oynatmak. 

 
Kıyafetler 

MADDE 19 – (1) Bir Sutopu müsabakası esnasında sporcu, Teknik heyet ve hakemlerin 

kıyafetleri Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal Federasyon tarafından belirlenir.  
2-  Türkiye I. ve II. Lig müsabakalarında takımlar tek tip mayo giyeceklerdir. Tek tip mayo 

giymeyen takımların sporcularına müsabakalarda yer almalarına izin verilmeyecektir. Başlık altına Bone 
giyen sporcuların bonesi sutopu başlığı ile aynı renkte olmak zorundadır. Başlıkların numaraları 

hakemlerce rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır. Maç boyunca yedekler sırasındaki oyuncu 
sayısı özel kurallarda belirtilen sayıyı  geçemez, ve bu yedek oyuncular maç bitinceye kadar başlıkları 

bağlı olarak oturmak zorundadırlar. 

 3) Türkiye liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak 
zorundadır. Sahada (benchte) yer alacak teknik heyetin kıyafetleri (uzun pantolon, kapalı ayakkabı) tek 

tip olacaktır. Kıyafetlerde kulüp arması, / logosu/ yazısı bulunabilecektir. Bu kıyafet şartını yerine 
getirmeyen kulüpler önce sözlü ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde teknik heyetin sahada görev 

yapmasına izin verilmez ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen bedel, ceza olarak kulüpten 

tahsil edilir. 
4) Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye Liglerinde 

Federasyonun, Uluslararası müsabakalarda FINA, LEN  veya Federasyonunun bu konuda getirdiği 
hükümler geçerlidir. Bu hükümlere uymayanlar hakkında Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile 

belirlenen bedel, ceza olarak kulüpten tahsil edilir.   
 

Müsabakaları Yönetecek Hakemler 

 MADDE 20 – (1) Sutopu müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili bütün konularda Türkiye 
Sutopu Federasyonu  Sutopu Hakem Talimatı hükümleri uygulanacaktır. 

2- Müsabakada görevli hakemler ve kurullar veya kişiler en az (1) bir saat önce müsabaka 
yerinde hazır olurlar, FINA kuralları göz önünde bulundurularak aynı saatte (2) iki orta, (2) iki kale, (5) 

beş masa hakemi bulunur. Zorunlu hallerde en az (2) iki orta, (2) iki masa veya (1) bir orta, (2) iki 

kale, (2) iki masa hakemi bulunur. 

 
Ödüller 

MADDE 21 - İl Müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların ödülleri İl Müdürlükleri tarafından, 
Uluslararası müsabakalarda dereceye giren takım, kulüp, sporcu, antrenör ve masör dahil spor 

kafilesini yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ödül Yönetmeliği hükümleri ve Federasyonun 

imkanları dahilinde ödüllendirmek, 
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İtirazlar 

MADDE 22- (1) İtirazlar, müsabakanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf teknik heyetine 
veya takım kaptanı önünde, itiraz olunan hususun açıklanması sureti ile teknik heyet veya takım kaptanı 

tarafından müsabakanın hakemine yazılı olarak yapılır.   

2- Müsabaka başladıktan sonra bu maddenin 7. bendinde belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar 
haricindeki diğer konulara itiraz yapılamaz. Yapılsa dahi geçerli sayılmaz. Usulüne uygun olarak yapılan 

itirazlar illerde Tertip Kurullarınca incelenip karara bağlanır. 
3- Türkiye ligleri, birinciliği, eleme ve grup müsabakaları gibi müsabakalarda yapılan itirazlar 

Federasyon temsilcisi tarafından rapor edilir, son karar Federasyon Yönetim Kurulunca verilir. 
4- Tüm itirazlarda Federasyon Yönetim Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

5- Uluslararası oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar: 

a) Müsabakada uluslararası oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir durum 
karşısında yapılacak itirazların teknik heyet  veya takım kaptanı tarafından müsabaka oynanırken veya 

sona erdikten 30 dakika içerisinde yazılı olarak yapılması gerekir. Takım kaptanı, müsabaka sırasında 
oyundaki takım kaptanıdır.  

b) Müsabaka oynanırken oyun kurallarına aykırılık tesbit edildiğinde, hakemler oyuna 

durdurarak zamanı hatanın yapıldığı süreye aldırır, hataları düzeltir ve oyun hatanın yapıldığı yerden 
tekrar başlar.    

c) Müsabaka sona erdikten sonra oyun kurallarına aykırılık tesbit edildiğinde, hatanın yapıldığı 
yerden, kalan süre tekrar oynatılır.     

6- Her türlü itiraz bedeli Federasyonun sezonda açıkladığı miktardır. İtiraz bedeli Tertip Kurulu 

veya Federasyon yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul 
edilmez. İtiraz ücretleri Federasyona gelir kaydedilir. 

 7- Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara müsabaka sonunda da itiraz edilebilir. 
a) Talimatlarda belirlenen sayıdan fazla yabancı oyuncunun müsabaka cetveline yazdırılması, 

b) Oyun içinde, Federasyon tarafından belirlenen sayıdan fazla yabancı uyruklu oyuncu 
bulundurmak, 

c) Birbirini takip eden yaş kategorilerine uygun olmayan oyuncu oynatılması, 

ç) Bu Talimatın 8 inci maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması, 
d) Bu Talimatın 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması, 

e) İtirazların sabit olması halinde  18 nci madde hükümleri uygulanır. Ayrıca ilgililer Ceza 
Kuruluna sevk edilir.   

Cezalar 

MADDE 25- (1) Müsabakalarda talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, masör, 
doktor, menajer ve antrenörler Ceza Kuruluna sevk edilir. 

2- Federasyon sezon başlamadan önce müsabakalarda uygulanacak cezaları tespit ve ilan 
eder. 

3- Seri halinde devam eden müsabakalarda Federasyon veya il tertip kurulları derhal toplanır 
ve kulüp, idareci, sporcu, antrenör ve diğer görevliler hakkında karar verilir. Hakem tarafından 

oyundan çıkartılan sporcuların adları raporda belirtilir. Bu sporcuların lisansları raporla birlikte maçın 

bitiminde derhal il temsilcisine veya federasyona yazılı olarak bildirilir.  
 

Yurt Dışına Gidecek Ve Yurt Dışından Gelecek Sporcular 
MADDE 26- Yabancı ülkelere gidecek Türk sporcuların, kulüplerinden ve Federasyondan 

Transfer Sertifikası almaları gereklidir. Yurt dışında Sutopu oynayan Türk uyruklu sporcular yurda 

döndüklerinde Türkiye Sutopu Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans Talimatı hükümlerine göre tescil 
edilir ve müsabakalara katılırlar.  
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Yabancı Uyruklu Sporcular 
Madde 27- (1) Her takım müsabakalarda Büyük Erkekler Deplasmanlı I. Ligde (3) üç yabancı 

uyruklu oyuncuyu oynatabilir.  
2- Yabancı oyuncuların  transferinde  kontratlı veya kontratsız yabancı oyuncuların LEN 

(Avrupa) dışında bulunan kıtalarda oynamalarında sakınca yoktur. LEN’e bağlı ülkelerden transfer 

edilecek sporculardan LEN SERTİFİKASI istenecek, bunun dışında kalan kıtalardan transfer edilecek 
sporculardan bu belge istenmeyecek, bağlı bulunduğu Federasyonunun müsaadesi yeterli olacaktır. 

FINA aksi bir görüş bildirmediği takdirde.  
 3- Lisans alacak yabancı uyruklu kişilerin tescil ve transfer işlemi için müracaat etmeden önce 

resmi makamlardan asgari bir yıllık ikamet tezkeresi oturma izni almış olmaları zorunludur. Vize 
işlemleri için de aynı şart aranır.  

 4- Yabancı uyruklu sporculara, kendi ülkesindeki federasyonun müsaadesi ve amatörlüğünü 

onaylayan belge olmadan İl Müdürlüklerince lisans verilmez. Yabancı uyruklu sporcuların LEN 
Sertifikası sağlanmadan Federasyondan ikamet izin yazısı talep edilemez.   

 5- Amatörlük belgesi (LEN Transfer Sertifikası) federasyonca sağlanır.  
 6- Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer işlemleri yılda bir defa 1 Ekim – 31 Ocak 

tarihleri arasında yapılır.  

 7- Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra başka bir ülkede tescilli 
olduğu tesbit edilen yabancı uyruklu sporcuların bu durumu tesbit edildiğinde lisans ve tescil işlemleri 

iptal edilir. Adı geçen uluslararası federasyona bildirilir. İptal tarihinden bir yıl süre geçmeden 
Türkiye’ye tescil ve transfer işlemi yapılmaz.  

 8- Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi müsabakalarına 

katıldıkları tesbit edilen yabancı uyruklu sporcular, bu durumlarının belgelenmesi halinde, Ceza 
Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli maçlarında oynamaları bu hükmün dışındadır.  

 9- Yabancı uyruklu sporcuların belgeleri, kulüpleri tarafından eksiksiz olarak İl Müdürlükleri 
kanalı ile federasyona; federasyonun olumlu görüşü ile birlikte lisans işlemi yapılır. Belgeleri eksik olan 

sporcuların lisans işlemleri yapılmaz. 
 10- Yabancı uyruklu sporcuların sözleşme süreleri sona erdiğinde kulüpleri ile ilişkileri kesilir, 

gerek ülkemizde ve gerekse başka ülkelerde yeniden transfer yapmak istediklerinde bu madde 

hükümleri uygulanır.  
 11- Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil ve vize bedelleri Türkiye Sutopu Federasyonu 

Başkanlığınca sezon başlangıcı olan 14 Eylül’den önce belirlenerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ve 
kulüplere bildirilir.  

 

Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular 
Madde 27. Sutopu Millî Takımında en az (50 )  defa yer alan sporcular, Sutopu yaşamlarının 

sona ermesinden sonra Federasyonun müsaadesi ile sporu bırakma töreni yapabilirler. Sporu bırakma 
töreni yapan sporcular, bundan sonra Türkiye 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Ligi müsabakalarına katılamazlar. 
 

Televizyon Yayınları Ve Diğer Hususlar 

Madde 28. Türkiye 1.Ligi, 2.Ligi ve 3. Ligine katılan kulüplerin Sutopu müsabakalarının 

televizyonda banttan veya canlı olarak yayınlanmasına ilişkin konularda Türkiye Sutopu Federasyonu 
tarafından hazırlanan Yayın Talimatı ve her yıl ilan edilen Yayın Genelgesi hükümleri geçerlidir. 
 

Turnuva Ve Kupa Müsabakalarında İzin Ve Diğer Hususlar 

Madde 29. İllerde veya İller arasında yapılacak turnuva veya kupa müsabakaları, 
Federasyondan izin alınarak organize edilir. Herhangi bir turnuvaya, Türkiye Kupası’na, Türkiye 1.Ligi, 

2.Ligi ve 3.Ligine ve Türkiye Şampiyonası’na katılacağını bildiren ve turnuvada yer alan takımlar 

turnuvaya veya şampiyonanın sonuna kadar müsabakalara devam etmek ve ayrıca, derece alan 
takımlar düzenlenecek törenlere katılmak ve dağıtılacak ödülleri almak zorundadır. 
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Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Yabancılarla Yapılacak Müsabakalarda Uyulması Gerekli 

Hususlar 
MADDE 30- (1) Yurt dışında müsabaka yapacak kulüplerin hareketlerinden en az 7 gün önce 

Federasyona başvurarak izin istemeleri ve bu başvurularında seyahat programları ile karşılaşacakları takımların 

adlarını bildirmeleri gereklidir. 
2- Yurda davet olunacak yabancı takımlar için ilgili teşekkülün yine en az 7 gün önce  Federasyondan 

izin talebinde bulunması gereklidir. İstenecek bu izne organizasyonun mali hususları ile ağırlama programını 
içeren kapsamlı bir raporun eklenmesi gereklidir. 

3- Gelen yabancı takımların kendi aralarında ve Türk kulüplerinin bu takımlarla yapacakları 
müsabakalar için ilgili kulüplerin mutlak suretle Federasyondan yazılı izin almış olmaları gereklidir. 

4- Herhangi bir şehire gelen yabancı bir takımın Türkiye dahilinde müsabakalar yapmak amacı 

ile yapacağı seyahatler için Federasyondan izin alması zorunludur. 
5- Yabancılarla yurt içinde yapılan müsabakaları takip eden 7 gün içinde organizatör kulüp ve 

kulüpler, mali ve idari hususlarla ilgili bir raporu mutlak suretle Federasyon’a yollamaya mecburdur. 
6- Yabancı ülkelerde müsabaka yapan kulüplerin, yaptıkları müsabakaların sonuçları ile bu 

seyahatin teknik ve idari hususlarını bildirir bir raporu yurda dönüşten itibaren 7 gün içinde 

Federasyona göndermeleri zorunludur. 
7- Yabancılarla müsabaka yapacak Türk takımlarının diğer kulüplerden ödünç sporcu almaları, 

alınacak sporcuların adları bildirilmek suretiyle Federasyon’dan yazılı izin almaları ile mümkün olabilir. 
 

Başarı Ödülü, Deplasman Giderleri; Hakem, Gözlemci Harcırahları 
MADDE 31- (1) Deplasmanlı Liglerde Federasyon, kulüplere yardım olarak başarı ödülü veya 

deplasman gideri ödeyebilir.  

2- Türkiye  Liglerinde yer alan kulüplere başarılarına bağlı olarak ödül veya 10 sporcu, antrenör - 1 
yönetici, toplam 11 kişiden kurulu takım kadroları için, Federasyonca bütçe koşulları çerçevesinde deplasman 

gideri ödenebilir.  
3- Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Federasyon görevlileri: 

Karşılaşmaya atanan; Orta Hakemler, Sekreterler, Masa Hakemleri, Kale Hakemleri Federasyon 
Temsilcisi, Hakem Gözlemcileri, Mutemet, Federasyon görevlileri ile diğer görevlilerin yol paraları ve 

yevmiyeleri Federasyonca ödenir. 

4- Personel Giderleri: 
İl Müdürlüklerine veya  kulüplere ait havuzlarda oynayan kulüplerin müsabakalarında personel 

giderleri Federasyon tarafından karşılanabilir.  
 

Doping Ve Uyuşturucu İle Mücadele 
MADDE 32- (1) Türkiye Sutopu Federasyonu çalışanları, resmî görevlileri, yöneticiler, 

sporcular ve Sutopu camiasında yer alan tüm kişiler doping ve gençleri zehirleyen uyuşturucu ile 

mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler. 
2- Türkiye liglerinde yer alan sporcular, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen 

doping içeren maddeler ve ligler için uygulanan doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.  
3- Her sporcu bu konuda hazırlanmış olan standart anlaşmayı imzalayacak ve yapılacak 

kontrollere katılacaktır. 

4- Dopingle mücadele anlaşması imzalamayan sporcuların Türkiye Liglerinde oynamasına izin 
verilmez. 
 

 

Bedeller 
MADDE 33- Federasyon talimatlarına göre yapılan tüm işlemler için her yıl, Yönetim Kurulunca 

ayrı ayrı belirlenen aşağıda yazılı bedeller alınır.  

 Belirlenen bedeller süresi içinde Federasyona ödenmek zorundadır.  
 Süresi içinde ödenmeyen bedeller için Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda aylık 

gecikme faizi uygulanır. 
a) Liglere Katılım Bedeli ve Kulüp Tescil Bedeli 

b) Türk Sporcu Tescil Lisans Vize Bedeli 
c) Yabancı Sporcu Tescil Lisans Vize Bedeli 

ç)   Türk Antrenör ve Menajer Vize Bedeli 
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d) Yabancı Antrenör Vize Bedeli 
e) Sponsor İsmi Kullanım Bedeli 

f) Sporcu Menajeri Bedeli 
g) Hakem Lisans ve Vize Bedeli 

ğ)   Kurs ve Seminer Bedeli 

 Federasyon Yönetim Kurulu, belirlenmiş olan bedelleri kademelendirmeye, kaldırmaya ve yeni 
bedel kalemleri belirlemeye yetkilidir. 
 

Talimatta Yer Almayan Konular 

MADDE 34- Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa,  yönetmelik, genelge ve 
uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. 
 

 Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 35-  Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda 

yayımladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.   
 

 Yürürlük  
 MADDE 36. Bu Talimat, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün Resmî İnternet Sitesinde yayımlandığı  

tarihinde yürürlüğe girer.  
 

 Yürütme 
 MADDE 37- Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 


