
 

TÜRKİYE 

DANS SPORLARI FEDERASYONU 

ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

  

Amaç  
Madde 1-(1)Bu Talimatın amacı, Federasyon kurullarının kuruluş, görev ve yetkilerine 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam  
Madde 2 -(1) Bu Talimat, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 19. 

maddesinde belirtilen kurullar ile aynı madde gereğince yönetim kurulunun kararıyla oluşturulan 

kurulları kapsar.  

 

Dayanak  
Madde 3 -(1)Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarihli ve 

25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 15.05.2007 tarihli ve 26523 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 4 - (1) Bu Talimat’ta geçen;  

a) Federasyon   : Türkiye Dans Sporları Federasyonunu,  

b) Federasyon Başkanı: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını,  

c) Yönetim Kurulu  : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,  

d) Spor Dalı  : Dans Sporları Faaliyetlerini,  

e) Ana Statü  : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statü’sünü,  

f) Talimat   :Türkiye Dans Sporları Federasyonu Kurullarının Görevlerine İlişkin 

talimatı,  

g) Kurullar  : Ana Statünün 19. maddesinde belirtilen, Merkez Hakem, Organizasyon, 

Hukuk, Mali, Eğitim, Sağlık, Teknik, Dış İlişkiler, Sponsorluk, Doping Kurulu ve gerekli görülen 

konularda Yönetim Kurulu Kararı ile kurulacak diğer yan kurulları,  

 

İfade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Görevlendirme, Değişiklik, Çalışma Esasları, Yönetim Kurulunu Bilgilendirme  
Madde 5 - (1) Kurullar ve üyeler Federasyon başkanının teklifi üzerine yönetim 

kurulunun kararı ile kurulur ve görevlendirilir.  

 

(2) Kurullara görevlendirme yapılırken, en az 2 üyenin kurulun görevi ile ilgili branşta 

uzman olması zorunludur.  



Kurullarda değişiklik  
Madde 6 – (1) Oluşturulan kurullarda gerek görüldüğünde başkan tarafından gerekçeler 

belirtmek suretiyle atamalar yapılarak yönetim kuruluna bilgi verilir. Federasyon başkanının ve 

yönetim kurulunun kararı ile her zaman kurullarda değişiklik yapılabilir.  

 

Kurulların Görevleri ve çalışma esasları  
Madde 7-(1) Kurullar ve kurulu oluşturan üyeler yasalara, Ana Statü hükümlerine, 

Federasyon çalışma programı ve hedeflerine uygun çalışmak zorundadır.  

(2) Kurullar branşlarına giren konularda Ana Statü’deki görevler ve yetki konusundaki 

belirlemeler ışığında Federasyon başkanına sorumlu olarak çalışırlar. Federasyon Başkanı gerekli 

görmesi halinde, yönetim kurulu kararı ile kurullardan veya kuruldan sorumlu yönetim kurulu 

üyesi görevlendirmesi yapılabilir.  

(3) Alacakları kararlar tavsiye niteliğindedir. Kararlar Federasyon başkanının teklifi ile 

yönetim kurulu kararı haline getirilince bağlayıcı hüküm ifade eder.  

(4) Kurullar ilk toplantılarında Başkan seçimi yaparlar. Yılda en az 2 toplantı yapmak 

zorundadırlar. İlk toplantılarında görev bölüşümü, çalışma esasları, toplantı yer ve zamanlarını 

belirleyerek Federasyona bildirirler.  

a)Üst üste 2 toplantıya katılmayan kurul üyesinin görevi Federasyon başkanının talebi 

üzerine yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir.  

b)Federasyon başkanı kurul toplantılarına katıldığı takdirde kurul başkanlığı görevini de 

yürütür.  

c)Kurulların alacağı kararlar Federasyon yönetim kurulunun onayından sonra uygulanmak 

üzere karar defteri ilgili kurul tarafından Federasyona teslim edilir.  

(5) Kurullar çalışma programlarını yıllık olarak hazırlayarak Federasyon başkanına verir. 

Aylık raporlarla da çalışmalar konusunda bilgilendirir.  

(6) Kurullar görev sahalarına giren konularda proje ve bütçe taleplerini bütçe 

hazırlanmasından en az 4 ay önce Federasyon başkanına yazılı olarak vermek zorundadır.  

(7) Kurullar spor dalına ilişkin ilke, hedef ve politikalar konusunda Federasyona yazılı 

olarak yıllık görüş verirler.  

 

Yönetim kurulunu bilgilendirme  
Madde 8- (1)Federasyon başkanı yönetim kurulunu ; kurulların yaptığı çalışmalar 

konusunda 6 aylık dönemler itibariyle ve gerekli gördüğü dönemlerde bilgilendirir. Bu 

bilgilendirme dışında yönetim kurulu üyelerinin ferdi veya toplu olarak somut bir konu hakkında, 

Federasyon başkanından bilgilendirme talebinde bulunabilirler.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurullar-Görevleri 

 

Merkez Hakem Kurulu  
Madde 9- (1) Dans sporları branşlarında ayrı ayrı olmak üzere Federasyon yönetim kurulu 

kararı ile en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Uluslar arası federasyonların hakem ve oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve 

yorumlarının, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak. 

  b) İllerden gelecek olan kurs tekliflerini incelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde, 

kurs açılmasını sağlamak,  

c) Uluslar arası federasyonların veya yabancı ülkelerin Dans Sporları Federasyonları’nın  

Düzenleneceği seminerlere katılacak olan hakem ve öğretici hakemleri ilgili kurullarla işbirliği 

yaparak belirlemek ve Federasyonunun onayına sunmak.  

d) Yurtiçinde yapılacak hakem kurs ve seminerlerinde öğreticilik yapabilecek, yabancı 

hakem ve gözlemci çağrılmasını sağlamak,  



e) Hakem adaylarından, sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek, 

lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,  

f) Hakemlerin terfilerini yapmak ve onaylatmak, 

  g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenlerin, ilgili belgelerini hazırlayarak, uluslararası 

hakem olabilmeleri için uluslararası federasyona gönderilmek üzere Federasyona sunmak. 

  h) Hakemlerin, dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak. 

  ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığı ile denetlemek ve verilen 

raporlara göre değerlendirmek. 

 i) Hakemlere, yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve 

tavsiyelerde bulunmak,  

j) Hakemlerin, uygun kıyafetlerle yarışmaları yönetmelerini sağlamak,  

k) Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası yarışmaları ile Federasyon faaliyet programında yer alan 

yarışmalar ve özel yarışmaların başhakem ve diğer hakemlerin listesini yaparak Federasyona 

sunmak. 

 l) Federasyonun Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler 

hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk 

edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak.  

m) Federasyondan hakem talebinde bulunan, emniyet, silahlı kuvvetler, okullar ve diğer 

kuruluşlarca düzenlenecek yarışmalar için görevlendirilecek hakemleri tespit etmek. 

 n) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak,  

 

Organizasyon Kurulu  
Madde 10- (1) Federasyon Yönetim kurulu kararı ile en az 21 üyeden oluşur.  

(2)Görevleri  

a) Spor dalında kendi inisiyatifiyle veya kulüplerden, yerel idarelerden gelen öneriler 

ışığında yönetim kuruluna yarışma organizasyonları teklif dosyasını hazırlamak,  

b) Federasyon faaliyet programında yer alan, spor dalı ile ilgili tüm faaliyetler ile merkezi 

ve yerel idareler ile kulüplerinin talebi üzerine Federasyonca yapılan görevlendirmelerde veya 

takvime bağlı etkinliklerde Organizasyon hizmetini üstlenmek, malzeme sevkiyatı, emniyet ve 

sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınmasını sağlamak,  

c)Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarında iş ve 

işlemleri yürütmek,  

ç) Yurt içinde belli aralıklar ile sempozyum ve paneller düzenlemek ve bu konuda diğer 

ilgili kurullar ile işbirliği yapmak  

d) Federasyonun yurt içi teşkilatına ilişkin konularda görüş vermek, teşkilatların 

oluşumuna ilişkin önerilerde bulunmak,  

e) Federasyon genel kurulunu hazırlamaya ilişkin organizasyon hizmetini üstlenmek  

f) Spor dalı ile ilgili yazılı ve görsel basın ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

g) Sponsorluk hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler de sponsorluk kurulu ile iş birliği yapmak.  

ğ) Kulüp ve sporcuların ödüllendirilmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmektir.  

 

Hukuk Kurulu  
Madde 11- (1)Federasyon Yönetim kurulu kararı ile en az 2 üyesinin hukuk, kamu 

yönetimi alanında uzman olan en az 3 üyeden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Spor dalı ile ilgili resmi kuruluşlardan, yerel yönetimler, kulüplerden ve kişilerden 

gelen ve hukuki ihtilaf veya görüş içeren talepleri incelemek,  

b) Federasyonun taraf olduğu adli, idari yargı davalarına ilişkin iş ve işlemlerin takibi ile 

görüş beyan etmek,  

c)Yönetim kurulu veya ilgili kurulların talepleri ile derneklerin ve kulüplerin dans sporları 

kulübü olarak tescili ve hukuki durumları konusunda inceleme ve görüş bildirmek  



ç)Federasyonu ilgilendiren konularda yasa teklifleri, yönetmelik, talimat vb. yasal 

düzenlemeleri hazırlamak, hazırlanan teklifleri inceleyerek görüş vermek,  

d) Federasyon başkanı tarafından intikal ettirilen konularda hukuki görüş belirtmektir.  

 

Mali Kurul  
Madde 12- (1) Federasyon yönetim kurulu kararı ile en az 2 üyesinin bütçe ve mali 

konularında uzman olan en az 3 üyeden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Bütçe talimatını hazırlayarak Federasyon başkanı tarafından yönetim kurulu onayına 

sunulmasını sağlamak,  

b) Federasyonun mali genel kuruluna sunulacak kayıt, belge ve raporlarının hazırlanışına 

nezaret etmek,  

c) Federasyon gelir-gider bütçesinin oluşumunda katkı sağlamak, denetim ve gözetim 

görevi üstlenerek bütçenin hazırlanışı konularında Federasyon başkanı ve yönetim kurulunu 

bilgilendirmek, talep halinde bütçe taslağını hazırlamak,  

ç) Yolluklar, tazminatlar, harcırah, fazla mesai, sözleşmeli personel ücreti vb. mali 

konularda Federasyon başkanını talebi halinde görüş vermek,  

d) Federasyon gelirlerini arttırıcı giderlerini azaltıcı öneri içeren raporlar hazırlamak,  

e) Tescil ve vize ücretlerinin tespitine ilişkin görüş belirtmek,  

f) Borçlanma ve harcama yetkileri ve işleyişi konusunda görüş vermek, alım-satım 

konularına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

g) Mali konularda yasal düzenlemeler ve gelişmeler konusunda Federasyon başkanı ile 

yönetim kurulunu bilgilendirmektir.  

ğ) Sponsor kurulu ile iş birliği yaparak sponsorluk dosyalarının hazırlanmasında yardımcı 

olmak ve görüş bildirmektir. 

 

Eğitim Kurulu  
Madde 13- (1)Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile dans sporları branşlarında ayrı ayrı 

olmak üzere 1 üyesinin antrenör belgesine sahip olan en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Spor dalı ile ilgili İdareci, antrenör, hakem ve benzeri elemanların yetiştirilmesine 

ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,  

b) Federasyonun eğitim ile ilgili strateji, politika ve programlarına ilişkin yönetim 

kuruluna öneriler sunmak,  

c) Federasyonun yıllık eğitim programını organizasyon kurulu ile işbirliği içinde 

hazırlayarak yetkili onay merciine sunulmaya hazır hale getirmek,  

ç) Organizasyon kurulundan gelen talepler doğrultusunda, eğitim faaliyetlerinde 

görevlendirilecek eğitmenlerin seçiminde yardımcı olmak,  

d) Kulüp ve illerden gelecek kurs, seminer gibi faaliyetlerde eğitmen görevlendirme 

taleplerine ilişkin planlama yaparak sonuçlandırma,  

e) Spor dalı ile ilgili gelişmeleri takip ederek güncel eğitim konularına ilişkin araştırmalar 

yapmak, bu konuda yayınları Federasyona kazandırmak,  

f) Sporda şiddette karşı önlem konularında sağlık ve hukuk kurulu ile birlikte çalışmalar 

yürütmektir  

g) Dans Sporları Federasyonu bünyesinde açılan eğitimlerde anlatılan ve işlenen konuların 

standart hale getirilmesi belli periyotlar ile güncellenmesi, bunların yazılı ve görsel materyal 

haline getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, Bu konularda teknik kurul ve araştırma geliştirme 

kurulu ve diğer kurullar ile iş birliği yapmak, eğitim materyallerini eğitmen ve sporculara 

ulaştırmak.  

ğ) Eğitim faaliyetleri sonunda yapılmak üzere genel anket değerlendirmesi için formlar 

hazırlayarak katılımcıların fikirlerini öğrenmek bunu Federasyon başkanı ve yönetim kuruluna 

sunmak.  



Sağlık Kurulu  
Madde 14-(1) Federasyon Yönetim kurulu kararı ile en az 2 üyesinin sağlık ve tıp 

alanında eğitim almış kişilerden oluşan 7 üyeden oluşur.  

(2) Görevleri  

a)Federasyonun her türlü aktivitelerinde sağlık hizmetlerine ilişkin taleplerinin 

organizasyon kurulu ile işbirliği içinde sonuçlandırılması,  

b) Federasyon tarafından yapılan eğitim faaliyetlerinde “Doping” konusunda eğitim 

kurulu ile işbirliği içinde çalışmak,  

 

Teknik Kurullar  
Madde 15- (1) Dans sporları branşlarında ayrı ayrı olmak üzere Federasyon Yönetim 

kurulu kararı ile branşlarında uzman olan en az 5 en fazla 7 kişiden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Spor dalı ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak.  

b) Milli takıma çağrılabilecek sporcu ve antrenörler hakkında Federasyon yönetim 

kuruluna görüş bildirmek.  

c) Teknik konulardaki ihtilaflarla ilgili görüş belirtmek.  

ç) Spor dalı ile ilgili ihtiyaç duyulan araç gereç ekipman listelerini çıkararak Federasyon 

başkanına sunmak,  

d) Faaliyet programı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı yarışma ve kamp yapılacak 

yerlerin tespiti ve yönetim kuruluna teklifte bulunmak.  

e) Eğitim kurulu ile iş birliği yaparak spor dalı ile ilgili yazılı ve görsel materyal 

hazırlayarak hakem, antrenör ve sporculara ulaştırmak  

f)- Spor dalı ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında teknik şartnameler hazırlamak.  

g) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak  

 

Dış İlişkiler Kurulu  
Madde 16- (1)Kurul Federasyon yönetim kurulu kararı ile 2 üyesi yabancı dil bilen en az 

3 kişiden oluşur.  

(2)Görevleri  

a) Federasyonun başta IDSF olmak üzere yurt dışında spor dalı ile ilgili kuruluşlarla 

temaslarını sağlamak ve geliştirmek,  

b) Konu ile ilgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yurt dışı faaliyetlerine ilişkin 

program teklifleri hazırlamak, yapılması kararlaştırılan faaliyet programları öncesi hazırlık 

çalışmaları yaparak katılımcıları bilgilendirmek,  

c) Yurtdışı temaslar ışığında, spor dalında geliştirilecek hedef ve politikalara ilişkin 

teklifleri yönetim kuruluna sunmak,  

ç) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.  

 

Araştırma Geliştirme Kurulu  
Madde 17- (1) Federasyon yönetim kurulu kararı ile spor dalı ile ilgili malzemeleri ve 

dünyada spor dalındaki gelişme ve yenilikler konusunda araştırma ve inceleme yeteneği olan en 

az 3 kişiden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, istatistik bilgiler 

oluşturarak teknik kurullar ile işbirliği içinde çalışmak,  

b) Spor dalındaki yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek sonuçlarını rapor 

halinde yönetim kuruluna sunmak,  

c) Spor dalında kullanılan malzemeler ve ekipmana ilişkin gelişmeleri takip etmek, üretici 

firmalarla temas kurmak, yayınları takip ederek bilgi vermek,  

ç) Spor dalında kullanılan malzemeler ve teknik aletlere ilişkin çalışmalar yapan ülke 

içindeki girişimcilerin federasyon ile ilişkilerini sağlamak,  



d) Teknik kurul ile işbirliği içinde dans sporları spor dalında kullanılacak malzemelerin 

Uluslar arası standartlara göre tespit edilerek yaptırılmasına ilişkin tebliğ tekliflerini yönetim 

kuruluna sunmaktır.  

e) materyal ve gerekli verileri hazırlamak. Bununla ilgili yayınları takip etmek 

yayınlamak.  

 

Sponsor Kurulu  
Madde 18- (1)Federasyon yönetim kurulu kararı ile en az 3 üyeden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Federasyon faaliyet takvimine göre mali kurul ile işbirliği yaparak sponsorluk dosyaları 

oluşturmak bu dosyalar ile ilgili olarak başkan ve yönetim kurullarının onayını almak  

b) Çeşitli kuruluşlar ile sponsorluk görüşmeleri yapmak tekliflerde bulunmak  

c) Alınan teklifleri Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanına sunmak, onayını almak  

ç) Sponsorluk yolu ile elde edilen gelirlerin yerinde harcanmasını mali kurul ile işbirliği 

yaparak sağlamak, denetlemek  

d) Federasyon için gerekli olan ekonomik kaynakların bulunması konusunda çalışmalar 

yapmak.  

 

Arşiv Basın Yayın ve Dokümantasyon Kurulu  
Madde 19- (1) Federasyon yönetim kurulu kararı ile arşiv, basın yayın, internet ve 

elektronik haberleşme konularında uzman en az üç kişiden oluşur.  

(2) Görevleri  

a) Federasyon faaliyetlerini imkânlar doğrultusunda kamuoyuna duyurmak.  

b) Federasyon internet sayfasını güncellemek gerekli haberleri yayınlamak veya yayından 

çıkarmak.  

c) Federasyon faaliyetleri ile ilgili dergi, yayın çıkarmak ve benzeri haberleşme ve 

arşivleme işlerini yapmak.  

ç) Spor dalı ile ilgili kulüpleri, sporcular ve il temsilcilikleri ile ilgili haberleri ve arşiv 

işlemlerini takip etmek.  

d) Yabancı kaynaklardan elde edilen bilgi ve dokümanları web sitesi aracılığı ile 

kamuoyuna ulaştırmak.  

e) Yazılı ve sözlü basınla diyalog kurarak federasyon haberlerini yayınlatmak.  

f) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.  

 

Onur Kurulu  
Madde 20- (1)Federasyon Yönetim kurulu kararı ile Federasyonun gelişmesi ve 

kalkınması konularında maddi ve manevi katkı sağlayan ve sağlayabilecek kişilerden oluşur.  

Danışma Kurulu  
Kurul, yönetim kurulu kararı ile kurulların çalışmalarına geçmiş uygulamalar ile ilgili olarak 

uluslararası uygulamalar konusunda danışmanlık yapar. Dans sporlarının gelişimi için mevzuat 

hakkında başkana danışmanlık yapacak kişiden oluşur.  

Sporcular Kurulu  
Madde 21-(1) Federasyon Yönetim kurulu kararı ile milli sporcular arasından seçilen en 

az üç kişiden oluşur. 

 (2)Görevleri;  

a)Kurul, teknik kurul ve yönetim kurulu çalışmalarına konuları itibari ile uygulamalar ve 

iş/işlemler doğrultusunda danışmanlık yapar,  

b)Sporcuların genel eğitimleri ile diğer ülkelerdeki uygulamalar ve sporcu eğitimi 

konularında eğitim kurulu çalışmalarına danışmanlık yapar,  

c) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapar.  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müşterek Hükümler 

 

Kurulların Müşterek Yapacakları Faaliyetler  
Madde 22- (1) Kurullar talimatta maddelerde belirtilen konularda işbirliği dahilinde 

çalışırlar. Gerek duyulan hallerde talimat dışında yönetim kurulu kararı ile somut konular 

belirtmek suretiyle müşterek çalışma gurubu oluşturulur.  

(2) Teknik, Merkez Hakem, Eğitim, Organizasyon, ve Hukuk Kurulları müşterek çalışma 

ile Dans Spor Dalları Yarışma Talimatı taslağını hazırlayarak yönetim kuruluna sunarlar.  

(3) Teknik, Mali ve Hukuk Kurulları müşterek çalışma ile “Sporcu Lisans, Kulüp 

Değiştirme, Lisans Tescil ve Vize İşlemlerine İlişkin Düzenlemeler” konusunda yönetim kuruluna 

teklif sunarlar.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Talimatta Yer Almayan Hükümler  
Madde 23- (1) Talimat ile düzenlenen konularda tereddüt hasıl olması halinde Dans 

Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile getirilen hükümler geçerlidir. Hüküm bulunmayan hallerde 

Yönetim kurulu kararları geçerlidir  

 

Yürürlük  
Madde 24-(1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi web 

sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 25- (1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı 

yürütür. 


