
ANA STATU
Türkiye Güreş Federasyonu Ba§kanllğından:

TüRIdyE GüREş FEDERAsyoıtu ANA sTATüsü

BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam. Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalaİ

Amaç

MADDE l _ ( l) Bu Ana slatünün amacı: Türkiye Gürcş F'ederasyonunun teşkilat. genel kurulunun oluşumu, toplanması,

yönetim. denetim ve disiplin kurullarınln çalışmalan ile görev. yctki vc sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektif.

Kapsam

MADDE 2 _ ( l ) Bu Ana Statü; Türkiye Güreş Federas},onu genel kurulu ile yönetim. denetim ve disiplin kurullannı, spor dalında

faaliyet göstercn spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşlaIı. sporcu. arıtrenör, teknik direktör. hakem, mtnajer. gözlemci. yönetici. temsilçi

ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldtğı yurt içi ve dışı tüm f'aaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - ( l ) Bu Ana statü. 21.5.1986 taİihli ve 3289 sayllı Spor Genel Müdür|üğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesi ile l9.?.2ol2 tarihli ve 28358 sayllı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Bağmsüz spor

Fedelasyonlannın Çalışma Usul ve Esaslarl Hakkünda Yönetmeliğe dayan]laİak haztrlanmıştır.

Tanlmlır ve kısaltmalar

MADDE 4 - (l.) Bu Ana statüde geçeni

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakaııını,

b) BakaıIık: Gençlik ve Spor Bakanlığlnı,

c) CELA: Federa§yonun üyesi olduğu Avrupa oüıeş Birliğini,

ç) Federasyon: Türkiye Güreş Federasyonunu,

d) Federasyon Başkanl: Türkiye Güreş Federasyonu Başkaıını,

e) FILA: Ftderasyonun üyesi olduğu Uluslaraİas! Güreş Fçdeıasyonunu,

D Genel Müdür: spor Genel Müdürünü-

g) cençl Müdürlük: spor oenel Müdürlüğünü,

ğ) il müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,

h) ilçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spoı ilçe müdiırlüklerini,

l) Kanun: 21.5.1986 tarüli ve 3289 saylı Spor Genel MüdürIüğünün Teşkilat ve Gö.evleri Hakktnda Kanunu,

i) spor dalı: Güİeş sporunu,

i) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşfurulan Kurulu,



k) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olafak yönetim kuİulu tarafindan haa.lanaİı ve Genel Müdürtüğün intemet sitesindğ
yayımlanarak yürtir|ilğe giren düzenlemeyi.

l) Yön9tmelik; l9,7,20l2 ta.ihIi ve 28358 sayıh Resmi Gazete'de yaytmlanan Bağlmsız spor Fedğasyonlaıınm çalışma Usul veEsaslafl Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

iKiNci BöLüM

Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 - (l) FederasYon özeI hukuk hükümlerine tabi, bağtmsız statiıye ve tüzel kişiliği sahiptir. Fed€ıasyonun merkeziAnkara'dadır. Federasyon, merkez teşkiIaİ ve il temsilciIiklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

ç) DisipIin Kurulu,

d) Genel sekreterlikten.

Teşekkül ğder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantistnı sağlamak üzere. illerde federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federa§yonun görev ve yetkileri

MADDE 6 - (l) Federasyonun görev ve yetkileri şunlaıdır:

a) spor dallnln üIk€ düzeyindt dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamaİ, bu konuIaıda her tilrlü düzenlemeyi yapmak,
projeler üretmek karaılar almak ve uygulamak.

b) GüreŞ sPorunun geliŞmesini, her yaş gurubunda yapı|masmı ve ülke genelinde yaygınlaşmastnı sağlaınak.

c) Sporcu sağlığı ile ilgili konula.da gerekli önlemleri almak.

ç) Federasyonun il temsilçiliklerini kurmak.

d) CEL,d F'lLA ve diğer üye olunatak uluslalarası federasyonlar tarafından konuIaı ve uygulanan utuslaıarası kuralIarün ve
mevzuatın uygulanmasınü sağlamak ve Türkiye'yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası t'aaliyetlerde temsjI etmek.

t) Yüksek perfbrmanslı Sporcu yetiştirınek,

g) Spor kı.ılüplerinin ilgili spor dallna katllım işlemlerini, sporcu. a8trenör ve hakemlerin tescil veya vize işlemlerini yapmali.

ğ) Kulüpler. i] müdürlüğü, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşlaİı ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, bunlal aİasında

doğabilecek teknik uyuşmazlıklaİı çözümlemek.

e)'l'ahkim Kurulu kararlarını uygulamak.



h) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alaı spor branşlannın yanşmalannın düzenlenmesi için talimatlaİ hazırıamak

yayünlamak ve uygulamak.

!) GeneI Mi.idürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kiterlerine uygun olarak işbirliği içeri§inde antrenör, hakem

ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek.

i) [Jluslararasl fedcrasyonıın izni ile ulustararası kuıs. seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlcmek.

j) I.ederasyonun yıllık ve dö( yılltk master ve stratejik planını, performans pıogramını içcren taahhütnameyi Bakana sunmak

k) Yurt dıŞındaki ve yurt içindeki güreş i!e ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş grup!arl için her ttirlü güreş tumuva organizasyonları,

yülşma. çalışma ve diğer faaliyetltri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarınl kontrol etnek.

l) Antrenör ve hakemlerin kulslalda yetiştirilmesini ve seminerlerde eğitilmesini sağlamak. başaİlll olanlartn belgelerini

düzenleyip tescillerini yapmak, bunlaıın çallşmalarını sürekli izlemek.

m) Ulusal ve uluslaürası müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, düzenlenen tüm müsabaka ve olganizasyonlar!n

devamlıllğnı sağlamak. bu faaliyetlere yönetici, idareci. eğitimci. hakem. temsilçi ve gözlemci atamasln! yapmak.

n) GüreŞ malzemğlerinin standanlarını tçspit edcrek bunların yurt içindcn Veya yurt düşından teıninini Sağlamak.

o) Federasyona gelir sağlamak amactyla her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere ilİisadi işletme açmak, taşınmaz mal alüm

satımt ve kiralanması faaliyetlerini yapmak.

ö) Güreş ile ilgili arşiv ve istatistiki çalüşmalal yaparak eğitici film, sla},t. broşü, ve dergi gibi materyalleri hazırlayarak, bu konuda

basln ve tçIevizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

p) Güreşte belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak

r) ihtiyaç duyulması halinde güreş sporunu geliştirmelq yaygınlaştırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla bölgesel veya ülke

genelinde güreş liglerinin kurulması için çaltşmalaI yapmak.

s) Uluslaİarasl müsabakalara iştirak edeçek olan milli takım ve menaje., antrenör, yaIdımcı antİenör, mast r, doktor, istatistikÇi ve

benztri elemanlarda.ıı oluşaçak teknik kadro)u seçmek, seçilen takımların müsabakalala hazlrlanmaslnl ve katılmaslnl sağlamak.

ş) Başartlı sporculann takibini yapmak ve bu spoıculaxın yetişmesi için gerekli tedbirleri alma,k,

t) Kişi ve kuruluşlann, düzenl€yeceklği özel yarışm4 seminer ve kurslaı için gerekli koşullan yerine getirmek kaydıyla izin

vermek: yaışmaların yapılmalarını sağlamak ve denetlemek.

u)AlryapıveyetçnektespitprojelerihazırlaylpbunlannaltyaplsınıoluştuıarakuygulanmastnlsağIamak.

Genel kurul

MADDE 7 _ (l) Genel kurul, Federasyonun en üst orgarııdlr. cenel kurul üye saylsı l50 iiyeden az 300üyeden fazla olamaz.

(2) Genel kurulun tlye saylsının te§pitinde aşağıdaki hususlaİ dikkate alınlr:

a) Kulüp temsjlcileri.

b) Tü.kiye Milli olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlçnecek en fazla iki kurul üyesi,

ç) Gö.evine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla oy kullanmak üzere asaleten Federasyon

başkanlığı yapanlru.

ç) Genel kurul üye saytsının yüZde l0'u oranlnda Genel Müdürlük temsilcileİi,

d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanhğınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
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Yönetim, kurullarında seÇimin yapıidtğı tarihte Türkiye adına görev yapanlar aıasndan öncelik sıra§ına göre

g) Genel kurulun yaptIacağt taıihten en az biryı| önce faal sporculuğu brakmtş olmak kaydlyla en fazla milli o]muş beş sporcu.

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten.en az bir_yı] önce faal hakemliği bıfakmış olmak kaydıyla FILA,nın onur hakem listesi esasa|ınmak üzere btlirlğnecek hakem|er arasmdan kura ile belirlenecet en larlİ teş uye.

h) Genei kurulun yapılacağı tarihtgn en az birytl önce faaI antrenöİlüğü bırakmiş oImak kaydlyla büyiikler kategorisinde millitaküm teknik direktörlüğü veya antrenör|üğü yapanlaİ arasından kr* iı" u"ıiri"n"""ı. 
"n 

fazla beş üye.

ı) Genel kuruI tarihinden önce tamam|anmtŞ iki sezon üst ü§te Federasyon faaliyetlerine katıIaıak tamamlayan kulüplerden:

l ) BüYükleİ güreŞ l inci liginde se'best stilde müsabakalaıa kattlan kulüpler dört üye, greko.omen stilde müsabakalaıa kanlankulüpler dört üye; bir kulübtin her iki branşta da yer alması halinde altı üye,

2) Büyükler güreŞ 2 nci Iiginde serbest stilde müsabakalara kahlan ku|üpler iki üye, gıekoromen stild9 müsabakataü kahlankulüpIer iki üyğ; bir kutübün her iki branşta da yor alması halinde üç üye.

3) Yıldızlar ! inci Iiginde müsabaka|ara kalılan kulüpler iki üye; ancalç serbest veya grekoromen b0yükler l inci ve 2 nciliginden üye hakkt bulunan kulüpltre bir üye,

,u,u". ,oJ,'"o'''u' ' 
ncj liginde müsabakalam katlla! kulüplerden noteI huzurunda ge.çekleştiri|ecek kura ile be|irIenecek yedi ku,übo

5) Kadınlal Iiginde müsabakalala katılaİı kulüpIere ikişer üye,

hakkı elde cder

(3) Genel ku'ul tarihinden önce tamamlanmış lig sezonundan önceki sezonda faaliyellere kattlmtş olmak kayüyl4 üye tespitindegenel kurul önÇesinde tamamlanmış son sezondaki kuIübün durumu çsas alınır.

(4) GeneI kurulda kulüPlerin üyt sayısı, 1oplam üye sayüsının yüzde 60!ndan az olamaz. Kulüp temsilcilerinin seçiminde genelkurul talihinden önce tamamlanmıŞ iki sezon üst üste fedçıasyon faaliyetlerine kahlaİak tamamlayaİ kulüpler esa§ alınır. KulüptemsilÇil€rinin en fazla % 50'si en üst lige katllan. en fazla o/o 30'u Federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, en az 9/o 20,si ise mahalliveya bölgesel liglere katılao kulüple.in temsilcilerinden oluşur.

(5) Genel Müdiiürlük ıçmsilçileri.

a) Genel Müdüı gencl müdü. yaldtmcllan,

b) Merkez Danlşma Kurulu üyele.i,

Ç) Kurul ve dair€ baŞkanıan ile il müdtirleri, aİasmdan Federasyonun üye saytsi dikkate altnarak Genel Müdü.lükç9 belirIenir.

(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporculaıın btliıIenmesinde sırasıyla;

a) olimpiyat oyunlannda ilk üç dereceye girmiş mitli sporcular,

b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç derçteye girmiş milli sporculal,

c) Büyiıkler kategorisinde Avrupa şaınpiyonu olmuş milI1sporculaı,

Esas allnır. Bu fıkada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereçeler dikkate alınarak önçelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c)
b€ntlerinden belirtilen şartlan taşıyan sporculaı yoksa milli olma sayıları esas ahnarak tespit edilir.

e) Türkiye spor yazarla. Demeği Başkanlığtnca belirlenecek en faz|a jki kurul üvesi.



(7) Üyelerin hesaplanmaslnda her grup kendi içe.isinde değeİlendiriliı. Üye gnıplaılna ilişkin sayılann tespitinde yarımlar tam
sayıya iblağ edilir

(8) Federasyonda maaŞlt veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapllacağl tarihten geriye doğru en az bir yli önce faa]
sporculuğu. hakğmliği veya ant.enörlüğü brakmamış kişiler genel kuİul üyesi olamazlar.

(9) Bll maddede beliİtilen esaslara göre beIirlenecek üye sayısıntn. birinci flkİada öngörülen sayıyl a§ması halinde hğ grup kendi
iÇerisinde değerlendi.ilerek fazla üye saylst, grup bazinda noter huzurunda çeki|ecek kura ile birinci fikada öngörülen sayıya indi.ilir.

( |0) Ku|üp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca kulüp üyeleri aıasmdan belirlenir.

(l l) Birden fazla oy kullanma hakkma sahip olan üyeler. ançak bi. kez oy kullanlr.

( l2) Genel kurulda vekAleten oy kullanılamaz. GeneI kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin. on sekiz
yaşınl bitirmiş olmasl şartrı..

Genel kurulun gdrevıcİi

MADDE 8 - (l ) Genel kurulun görevleri şunlaİdl.:

a) Ana Statüyü yapmak değiştirmek.

b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeIerini seçmek.

c) Yönetim Ku.ulu tarafından hazırlaıun faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve geıektiğinde bütçe haİcama kalemleri
arasında değişiklik yapmak konu§unda yönetim kuruluna yetki vermek.

Ç) Yönetim kurulun4 taŞınmaz mal ahml ve satımı iIe uIusIararası federasyonlara kar§l mali taahhütlerde bulunmak için yetki
vermek-

d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarün|n ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim Kurulu raporlannın ibra edilip edilmemesini oylamak.

fl Spor dalının geliŞmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonIar yapıIması amacıyla iktisadi işletme kurulmasl için yön€tim
kuruluna yetki vermek.

g) FederasYona farklı bir sPor daIı bağIanma§ına bağlı spor dalla!,ınln ayrılmz§ına ve proi'esyonel şube kurulması konusunda karar
almali ve Gene] Müdürlüğe müracaat için yönetim kuru]una yetki lermek.

ğ) FederasYonun bütÇt dtŞı yapaçağ prim|e.de dahil haıcamalara ve yapılacak yahnmlara ilişkin u§ul !e esaslaIt belirlemek.

h) iIgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon Başkını

MADDE 9 - (l) Federasyon Başkanı adaylannda aşağıdaki şartlar üanıI:

a) T.C. vatandaşl olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Taikim Kurulu, Genel Müdürlük disiplin kurulları veya spoı federasyonlannın disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir
defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene v€ bu düzenin işleyişine karşı Suçlar ile casusIuk zimmet. irtikap, üşv€t. hırsızlık, yağm4 dolandırıcılık,
sa}ıteciIik. güveni kötiiye kullarıma. hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şerefve hal,siyeti kıncl suçtan veya ihaleye fesat kafıştırma_ edimin
ifaslna t'esat kaltştlrma, suçtan kaynaklanan malvarhğı değerlerini aklama" kaçakçılık, vergi kaçakçlhğı, hakslz mal edinme, şike ve teşvik
primi suçlarından hükümlü bulunmamak.



(2) Başkan adaylaIı, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Federasyona yaparlar

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşagıdaki belgeler istcnir:

a) T.c. kimlik numarast beyanı.

b) Öğrenim bçlgesinin kurumca tasdikli ömeği.

c) l'ahkim Kurulu, Gene] Müdürlük ceza kurulları veya spor federa§yonlilrlntn ceza veya disiplin kurullartnca son beş yıl
içerisinde bir defada üç ay ve!a toplam altt ay hak mahrumiyeti cezasl almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydl yazılt beyanl.

(4) Başkanın görev sürtsi dört },ıldır. Başkanın seçimi, yönetim. denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birIikte yapılır

(5) Başkan]n ölümü. istifası veya başkan olma şa..tlanndan herharıgi birisini kaybetmesi halinde. üç ay içinde seçim
yapılması şaItıyla_ bu gö.evi yönetim kurulu üyeleri taraflndan Seçilecek bir yönetim kuruIu üyesi yürütür. Ancak olimpiyat o},unlaJlnln
yapllmasüna altl aydan az süre kalmlş ise olağanüsıü genel kurula gidilemez.

(6) Başkan vekili Veya asbaşkan olarak görc!lsndirileÇek kişilçriır. başkanda aıanan şartlarl haiz olmalaİı gerckir

(6) Federasyon Başkanı. yönetim, disiplin ve denetim kuruJIarı üyeleri milletvekilliği ve Yerel yörıetimlerin genel ve ara
seçimlcrinin başlangıcından bir ay önce. seçimin yenilenmesine karar verilmesi ha]inde yenileme karannın ilanından başlayarak yedi gün

içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmalalt halinde, federasyonun genel kuruI tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrı|ma
isteğinde bulunmadikça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her n€ şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim,
denetim Ve disiplin kurulu üyeleri istifalaIünü geri ala_rak görevlerine dönemezlef.

Federasyon BaşkanInln gör€vleri

MADDE l0 - ( l ) Federasyon Başkanın ın görevleri şunlardırı

a) Federasyonu temsil etmek.

b) F'ederasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kuruIu kara.lanna göre yürütmek

c) Yönetim kuruluna ba§kanlük etmek ve yönetim kürulu kararlarlnl uyguiamak.

ç) Yan kurulların kuruImasınl ve adaylarınI yönetim kuruluna tekIifetmek, g€Iekli gördüğünde bu kurullara başkanhk etmek.

d) Federasyonun genel aİrıaçlannl gerçekleştirmek içio harcaİnalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekillerine

devretmek.

e) Başkan vekilini veya asba§kanlan belirlemğk.

0 Federasyonda çahşacak peİsonelin seçimini yapmak ve uygun görülenloIi yönetim kuruluna teklifetmek

g) iIgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

yönetim kurulu

MADDE lr _ (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dön asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kululda

aynca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinde. 9 unçu maddenin birinçi fikrasında belinilen şaıtlar aranır ve seçilmeleri

durumund4 9 uncu maddenin üçüncü fikasınün (a). (b). (ç) ve (ç) bendçrinde belirtilen belgçlçr istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi Ba§kan taralından başkan vekili. yedi üyesi ise as ba§kaı olarak atanır



(4) Yönetim kurulunun görev süresi dön yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifaŞı gibi nçdenlerin vaıhğı halinde yedek üyelerden
sürası gelenl9a yönetim kuruluna allnır.

Yönetim kurulunun görevleri

M-{DDE l2 - ( l ) Yönctim kurulunun eairerlcri şunlardır

a) Fedemsyonun görev alan| iÇeri§inde yer alan amatör, profesyonel ve her türlü güreş spor dalü ile ilgili kulüpleri kaytt ve tescil
etmek. faaliyetlerini düzenlemek.

b) Ülke genelindeki tüm güreş müsabalia ve organizas1,onlann sonuçlannı tescil ederek olaylı ve anlaşmalı müsabaltalar hakkında
karar vermek,

c) Federasyonun görev alant içerisinde yer alan spor dall iIe ilgili idareci. teknik di.ektör, ant.enör^ masör. teknik eleman. hakem
ve benzeri elemanIarı eğitmek. bu elemanlarln yetiştirilmesi için her ıürlü tedbiİi almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp
ve/ve}a bi mlerle koordine sağlaınak. bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaiarı ile ilgili usul !e esasları tespit etmek.

Ç) Antrenör, hakem, sPorcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat. disiplin, yerli ve yabancı sporcu tescil. vize, transfer,
bonservis ücretleri ile yaş sınlrlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin güreŞ. profesyonel güreş ile Federasyonun göIev alaıı içeıisinde yer alan diğer bağlI branşlarda faaliyet göstermek
iÇin yapacakları baŞvurulannı karaIa bağlamak, kulüplerin Spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

e) KiŞi. kurum, kuruluŞlar,&ulüpler ile yayıncı kuruluşların Jurt içinde canlü veya baıttan yayınlayacakları her tüIlü amatör 1,eya
profesyone| güreŞ müsabakaları ile yayın olmadan düzenlenecek amatör veya p.ofesyonel her türlü gü.eş müsabakalarının iznini vermek
ve bu müsabakalardan allnacak izin bedelini belirlemek.

f) Başanlı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanlan ve teknik elemanlall ödüllendirmek.

g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaiiyetleri ile ilgili oIarak taşınmaz mal allmt satımı ve
kiralaması yapmak. tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyeılerin yaptlabilmesi için her türlü araç. gereç, malzeme ve benzeri
ihtiyaçlannı sağlamak, gerektiğinde spor malzemelelini yundışlndan temin etmek.

h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

|) Görev alanma giren konulaİda düzenleme yapmak, uygulamak ve Fedeİasyona bağll spor daltan ile ilgili her ttirlü faaliyetleri
yürütmek.

i) l'ederasyonun görev alant içerisinde yer alaJı spor dalI ile ilgili ıelevizyon, radyo. intemet. basılı eseı yayınları, kulüpleri ile
sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlalda kullanaçakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali
hakları düzenlemek ve denetlemek.

j) Başkan tarafından teklifedilen yan kurullarl onaylamak

k) Sporda §iddetin önIcnmcsi için gerekli tedbi.leri almak ve aldırmak.

l) Kuiüpler. sporculal. ıeknik yönetici ve antrenörler. hakçmler. müsabaka görevliIeri ile spor dalünda görevlj diğer ilgililerin
başvurulaıını. gerekli oIan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

m) Cenel kurırl üoplaİüllarlnı hazırlamal

n) Bütçe} i haz ırlamak.

o) cenel kurulun verdiğiyetkileri kullanmak

\ armek

ö) Genel kurulun belirIediği limitler dahilinde, Federasyon Başkanına olağanüStü durumlar için borçlanma ve haİAama yetkisi



p) Fede.asyonün görevlerini yürülmek ve l'aa|iyetlerini düzenlemek amacıyla; mgrkez teşkilatı ve taşra iI temsilciliklerinde
görevlendirilecek kamu görevlileri dlşında kaları idari ve teknik personeiin sayısıni. bu personelle birlikte profesyoneI olarak istihdam
edilecek görevliIerin sözleŞme ücretlerini ve sosyal haklannl, gerekti görülen kurul üyçlçrinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini
tespit eımek.

r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimat|ar hazrlamak, bu talimatlaIdan ödül ve yardımla ilgiIi olaılannı genel kuıulun
onayına sunmak ve uygulamak.

s) Kulüplerin ve sporcuların vize. tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

Ş) ilgiIi mevzuat ve gerıel kurul karaıı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla ilgili düzenl€meler yapmak

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tanfından haztrlanan talimatla belirIenir.

(3) Yöneıim Kurulu. Federasyon Başkanl başkanllğında üyeleri ala§lndan seçeceği beş kişiIik bir icİa ku.ulu oiuşfurabilir ve
slnırlarlnın tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devledebilir. Bu kurul. geıekli zamanlarda toplanır. kararlaI alı. ve
uygulayabilir. Yaptlğü işlemler halikında da ilk toplanttda )önelim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplıntllart

MADDE l3 - (l ) Yönetim kurulu. Başkan taıafındaı belirlenen gundemi göriışmek üztre. en az iki ayda bir kez üye 1aınsayıstnın
yarıdan bi. faz lasının katılımıyla ıoplanıİ. Üyelerin önerecegi konular gündeme eklenir. AsıI üyeıeİin ölümü veya istifasl halinde
yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim Kurulu kaİarlart. toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. oyların eşitliği halinde Başkanın kullandlğı oy
yönünde çoğunluk saglanmış sayılır.

(3) Mazğetsiz olarak üst üste iki toplantlya veya bir yıl içinde aralıklı oIaİak dört toplantlya katılmayan üyenin üyeliği sona erer
ve bunun yerine sıra§ı gelen yedek üye çağırıIür.

(4) Mazeretlel sebeplÇri ile birlikte yazıIı olaıak toplanıı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliIiğine yönetim kurulu
kaıar verir.

(5) Genel seketer yönetim kurulu toplantlıarına iştirak eder ve Federasyonun idari işIemleri hal*lnda yönetim kuruluna bilgi
veriI. Raportör olalak kararları yazar ve imzalar ancak oy kuJJaıma hakkü yoktur.

(6) Kamrlar. karaf defierine yazılır ve imzalanır. Alınan kaıarlar Başkan tarafindan uygulanı.

Denetim kurulu

MADDf, l4 - (l) Denetim kurulu. Genel Müdürlük tarafından görevlendirileçek üç tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl
için seçilen ve mali konuIada ihtisas süibi olan iki asıl ve ikiyedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kuruIunun seçimle gelen asll ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci flkraslnda belirtilen şartlar aranır ve
scçilmelcri durumunda. 9 ı.ıncu maddenin üçüncü frkraslnln (a). (b). (c) ve (ç) bentlerinde belinilen belgeler istenir.

(]) Asıl üyeler kendi aİalarından bir başkan. bir başkan vekili ve bir raportöI seçerler, Kurul, Başkan tarafından g€rektiği
zamanlaIda toplantıya çağnlarak çalışmalaını }ürütür. Kurul kaİaIlan çoğunluk ile alınır. Kafara katılmayan üye geİekçelerini genel

kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımslzdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş saytlmadıkça görevlerinden allnamaz yerlerine yenisi
görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifast halinde boşalan üyeliğe kalan süİeyi tamamlamak üze.e sl.ası gelen y9dek üye Başkan

talaflndan çağrllarak kurul tamamlanlı

(5) Mazeretsiz olalak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralIklı olafak dört toplanhya kaülmayan üyenin üyeliği düşer, Üye.

mazeretlerini sebepleIi ile birlikte yazılı olaİak toplant] saatinden en geç bir saat önce Başkana bildiİir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki

kurul üyelerince karal verilir.

Denetim k!rulunun görevleri



MADDE l5 - (t) Denetim kuruiu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuat4 belge ve kararlaıa uygun olup olmadığını genel

kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yılllk esasa göre hazıfla}-acağı denetleme .aponınu, genel kunılun onayına sunaI. Denetim
kurulu, iş ve işlemler hususunda yönelim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duıumunda uzman bilirkişilerden

},ararlanabilir. l}ilirkişilere verilecek ücreı denetim kurulunun teklifi üzerine yönetim kıırulunca belirlenir !e Federasyonca karşılanlr.

(2) Kuıul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istençn bilgi ve belgeleri vermek zorundadır

Denetleme .aporu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel MüdüIlüğün intemet sitesinde ilan ettirmek
suretiyle. genel kurul üyelerine dulurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 - ( l ) Disiplin klrulıı. genel kurulca dön yll için seçilen bir başkaı ve dön asül üye olmak üzere beş üyeden oluşur
Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asll üyeler kendi aralaflndan bir ba§kan

vekili ve biI raponör seçerler.

(2) Disiplin Kurulu asll ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkasında belinilen şanlaİ aİanlr ve 5eçilmeleri duİumund4
9 unçu maddenin üçüncü fıkraslnln (a). (b). (c) ve (ç) bentlerinde belinilen belgeler istenir,

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlaründa bağlmsız-dır. Üyeler istit'a etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz
ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asll üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üytliğe slrasl gelen
yedek iiye başkan tarafındaı çağrılarak kurul tamamlanIr.

(4) DisipIin kurulu. Federasyonun faaIiyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlaıca Federasyondan izin alınmak suletiyle
düzenlenen larış ve laali),etlerde: kulüp. Fedeİasyona baglı spor dallaıt ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş. sporcıı. haktm,
antrenör. öğTetici. menajer. yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakl ve disiplinine aykın davranlşla na ilişkin disiplin işlerine bakaf.

Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere vcrilçcek cezalala ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin Kurulu. kendi görev alaıını ilgilendiren işleri görüşüp karan bağlamak üzere. Fedorasyon Başkanınln talebi üzerine,

disiplin kurulu başkanının çağrıslyla toplaıır. Topıantı gündemi disiplin kurulu başkanl tanfından belirlenir. Başkanın

bulunmaması halinde. kurula başkan vekili başkanlük eder.

(6) Disiplin Kurulu, en az üç üyenin katlllml iıe toplanü.. Kurül kararlannı çoğunlukla allr. oylaın eşit çtkmasl halinde başkantn

kullandlgı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılür,

(7) Mazeletsiz olaIak üst üste iki toplaİıtıya veya bir 1,ıl içinde aralıkll olaraİ dört toplantıya katllmayaı üyenin üyeligi düşer. Ü) e.

mazğetlerini sebeple.i ile birlikte yazılı olarak toplantl saatindtn en geç bir saat öncğ kurul başkanına bildiri.. Mazeretin kabulüne o

ıoplanııdaki kurul ü}elerince karar \crilir.

Yan kurullar ve görevleri

MADDE 17 - (1) Federasyon yaı kululla.inın oluşumu. göre! ve yetkil€Ii ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu taİafından

haztrlanan talimatlarla belirlenir.

(2) 
,I,ürk güreşine en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler aıasündan seçilecek üyelerin yer alacağl onur kurulu

oluşturulur. Ayrlca iki dönem Federas}-on başkanlüğı yapmış olanlala onuısal başkan unvanl verilebilir. onur kurulu ve onursa]

başkanllkla ilgili düzenlemeler yönetim kurulunca çlkanlacak talimatlarla belirlenir,

Genel sekreterlik

MADDEı8_(l)Genelsekreterenazdönyıllıkyüksekokulmezunukişilç.aIasındarıgörevlendirilir,Fedeıasyonca
görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu leya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olma§l, Genel MüdürIükç€ görevlendirilecek

ilanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şafitı.. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranaı iŞ deneyimi olarak

kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir,

(3)GenelsekreterFederasyonunhertiirlüidariişveişlemleriniyapmaklayeıkilivesorumludur.Bukapsamda;

a) Federasyon Başkanı adlna ulusal veya uluslaıarası federasyonlaı, kamu kurum ve kuruluşlalt ile yazışmalaıı yapaı, il

müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar



b) FederasYonun haicama talimatlarına göre geıekli işIemleri yapaı. evrakl düzenler ve ödeme aşamasına getirir. ödeme evrakında
BaŞkan veYa BaŞkanın Yetki verdiği başkan vekilinin imzastnın yanı sıra genei seketerin imzasının da bulunması zorunludur.

ç) Federa§yonun taştnır ve taşınmaz mal kayıtlarınln tutulma§lnt sağlal.

Fedcrısyon il temsilciliği

MADDE 19 - (l ) FederasYonun 1un iÇi bağlanllsını sağlamak üzere yönetim kurulu kaıaıı ile illerde Federasyon temsilcilikleri
kurulabilir. Federasyon temsilciliklerinde il hakem kunıIlaİt, il düzenleme/tenip kurullaİı oluşturulabilir.

(2) Federa§yon il temsilcileİi. Federa§yon başkanın!n teklifi ve Genel Müdürün onayi ile görevlendirilir. Federasyon il
temsilcisinin görev süresi, başkanın gör€v süresi kadardlr.

(3) Federasyon il temsilcisi. Federasyon ilt il müdürlüğü araslndal<i koordinasyonu sağlar. F€derasyon adlna yaptığı işlemler
hakkında iI müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlügü ya da federas1,onca temin edilecek bürolaıda
görev yapar.

(4) Federasyon hizmel ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve F€dera§yonia koordinasyon sağIamayan Federasyon il
temsiltileri, Federasyon ba§kantnln ıeklifi vç Genel Müdüriin onayl ile görevden altntr.

üÇüNcü BöLüM

Genel Kurul Toplanttları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantdarl

MADDE 20 - (l ) cenel kurul; olağan, oIağanüstü ve mali genel kurul toplantllallndan oIuşur.

a) olağan genel kurul. dön yllda bir, yaz oiimpiyat oyunlallnın bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulıınca
belirlenen tarihte yapılır,

b) olağanüstü genel kurul;

I) Spo.tifDeğerlendirme ve Geliştirme Kuıulu raporlaJtnda yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev
baŞında kalmasında saklnca görülen Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Batanm istemi üzerine karar almak üzere.

2)Fcderasyon yönetim kurulunun kararl ile.

3 ) Son yapılan genel kurul toplantıslnda de]ege olanların en az yüzde 40'ının noter kana]t ile yaphğl yazılı müracaat üzerine_

4) Federasyon Başkaıınln istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmçsi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve
yedek toplarn üye sayısının yedi üyenin altlna düşmesi halinde.

olağanüstü toplanır

c) MaIi gğnel kuİul; seçimli olağan gcnel kurul ile birliktç, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya

kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca beliılenen taIihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanlartn noter kanalı ile yapacaklafl olağanüstü genel kurul çağr|lalında ilk

müraÇaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kuru]da ibİa edilme),en veya birinci fikranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyeleıinin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en gçç altmlş gün içerisinde seçimli olağanüstü Genel Kurul toplaıır. Ancak birinci fıkranln (b)

bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentIerinde belinilen halterde, son toplaJıtı ta.ihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyaı

oyunlarınln yapıImaslna alıl aydan az §üre kalmt§ ise olağanüstü gtnel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük. genel kurul toplanttlaİında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divaıında yÇr alır.

Gözlemcinin yol giderleri Federasyon taıafından karşllanlr. Gözlemci. genel kurul çahşmalarlnın Kanun. Yönetmelik ve bu Ana statiiye

uygun olarak yapülüp yapıımad!ğını denetleyerek raponrnu en geç on beş gün içerisinde, Baftana sunulmak üzere. Genel Müdürlüğe verir.



Genel Müdü.lük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yaplldtğt tarihten itibaIen otuz gün iÇerisinde asliye hukuk

mahkemesinde gene] ku.ulun iptalini isteyebili..

(5) olağan ve olağanüstü genel kurullann bu maddede öngörülen süre ve esaslala uygun olaıak yapılmaması halinde genel kurul

Tahkim kırıulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılür. Federasyon başkaıı ve yönetim

kurulu üyelerihakkında mevzuata uymamaktan dolayı idarivt adliişlem ba§latlllr,

Genel kurulun toplantlya çağrllması

MADDE 2l _ ( l) Genel kurul toplarıttları Federasyonun merkezi olan Ankara'da yaptltr. Gtnel kurul toplarıtılait ile ilgili her

tüİtü işlem yönetim kurulunca yapılır. oenel kıırul çağrısı ve gündemi. toplantı tarihinden en az oıuz gün önce; faaliyet Iaporu. denetim

kurulu .agoru ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Gen€l Müdürlüğün intemet sitesinde üYelere iJan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divaııı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına kaİŞı Tükim

Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurut kaıarınln allnmasından sonn Federasyon, ilan tarihinde genel kulula kat]lma hakkı bulunan üyelerden delegelerini

ve delegeleİe ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlaı Federasyon ta.aflndan yapılan duyuru ya da tebligat! takip

eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilelini temsil ğdecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege li§tesi genel kurul ıarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün intemet sitosinde ilan edilir,

Federasyon taıafindan hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluŞ beli(ilir.

(5) Hazlrlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yön9tim kurulunÇa

itiraz süresinin bitimindcn itibarcn iki gün içelisinde karara bağlanır. Bu karara kaİşı iki gün içerisinde 'Iükim Kuruluna itiraz edilebilir.

Tahkim Kurulu itirazın kendisine u]aştığı taİihten itibaren beş gün içerisinde bu iti.azı kesin olaraİ karara bağlar.

Genel kurulun açllması

MADDE 22 _ ( l ) Genel kurul delegeleri. topIantı saatinden önce toplanh salonunun girişinde hazır bulunurlaI. Delegole. salona

gire.ken. Fedeİasyon taİafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etm€k, delegelik belgesini almak ve del€ge listesini imzalamak

zorundadtr.

(2) Genel kurul; iiye tam saytslnün salt çoğunluğu ilc toplantr ve katllanlarln salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu

alan aday ve bu adayün listesi soçilmiş sayılır. ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğun|uk aranmaksızın

toplanır. Ancak toplantıya kalılanlartn sayısı seçimle belirlenen kurulların asll üye sayısünın iki kattndan aşağ] olamaz.

(3) Fedelasyon Başkanl veya onun görevlendireceği ba§kan vekili veya a5 başkan ya da yönetim kurulu üyesinin. genel kurul

delege listesini incelemesi ve katılanlaıın saylsmı belirlemesi ile genel kurul toplanhst için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığl lespit

edilir,

(4) Genel kuİul toplantısı !'ederasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya a§ başkan ya da yöneİim

kuıulü üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul. divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 _ ( l ) Divan kurulu, bir başka!, bir başkan yardımcısı. bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri

arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi §eçilir, Divan kurulunun seçimi üyelerin açık o1u ile yapılır Divan kurülu

başkan ve üyelerinin genel kuru| üyesi olması zorunludur.

(2) Divan Kurulu, bu Ana statü ve Yönetmelik hiikümleri çerçevesinde ve gündem madde!erine göIe toplarıtlnm yü.ütülmesini

sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan Kurulu oluŞtuküan sonra genel kurı_ıl çalışmalaıına ilişkin her tüIlü itiİaz. dilan kurulu tarafından karala bağlanür

(4) Divan Kurulu^ görüŞmele.in düzenini bozan delegelere uyarma cezası vertbileceği gibi düzeni sürekli olalak bozaı delegeler

hakkında toplanltdan çlkaİma karaİı allnması için. geneı kurula başvurabilir. Gçnçl kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu

toplantıdarı çıka.ılan delege. toplantt süresince salonda bulunamaz oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi



MADDE24.(l)Genelkurulgündemi.yönetimkuruluncabeli.lenirvetoplantıtarihindenenazotuzgünönceFederasyonunve
Genel Müdürlüğün intemet sitesinde üyelere duyurulur.

(2)Genelkurulgündeminde:açılış.divankuİuluseçimi'maliraporilefaaliyetvedenetimraporlarınlngöİüşülerekkabulüile
yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni doneme ait bütç€nin görüşüIüp onaylanması, seçim madde§i ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer

alır.

(3) Maii genel kurul gündeminde seçim dışündaki hususlar yer alür ve bu genel kurulda bir önceki dön€min bütÇesi görüŞülerek

karara bağlanır, içinde bıılunulan yılın bütçesi ilzerinde düzenleme yapılır ve bir sontaki dönemin bütçesi onaylanır, Mali gçnel kurulda

anaStatüd9ğişiklikleriileFederasyonunişveişleyişineiIişkindiğerkonulaİdagörilşülerekkaIaIabağlanabilir.

(4) olağanüstü genel kuruld4 ilaJtda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez,

(5)Enazongen€lkurulüyesininimzasıylaAnastaıüyeaykırıoımayanvegündemeilaveedilmekistenenmaddeleriçin
yazılı olaıaı başvuru yapllabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk iIe kabul edilen öneliler gtindeme eklenir, Bu tür maddeler

datıa once ilan edilmiş gündem maddeleİinin görüşülüp karaIa bağlaımaslndan sonra elt alınır,

Gcnel kuful oturumu ye g6rüşmeler

MADDE 25 _ (l) Dilan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkan1 ilaııda yer alan gündemi genel kurula aÇıklar,

oya sunar ve gündem maddeleİinin görüşü|mesine geçer.

(2) söz almak istey€n deIegelere yazılma slrasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözÇüleri ile usul hakkııda söz almak

istey€nlere öncelik tanınlr.

(3)Konuşmasüresi,genelkurulakattlandelegeleldenonununyazllıisteğiüzerineyapllacakaçıkoylamailegöriiŞme

açülmakslan stnl.1andınlabilir.

(4) Gen9l kuruld4 delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorulannı, yönçtim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri

yanıtIamakla yükümlüdür.

(5) cündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi. üç delegenin bu konu ile ilgili göriıŞlerini be|irtmesinden sonm

verilebilir. söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almlş kişilerin adlannın okunmasl ve söz haklaılnın sakl! bulunduğunun

açıklanmast suretiyle, tekliflehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonıa oylamaya açllll ve oy]ama sonucuna göre

karaİ verilir. Karara bağlanan konulal üzerinde yeniden görtişme açılamaz,

(6) Genel kulul, çallşmalan kolaylaştırmak için belirli görevlere yardımcı komisyonlar kurabilir,

(?) oenel kuruld4 görüşme yeterliliği, bütç€ ve Ana statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olaük yapılması zorunludur,

(8) Divaı başkanı, gündem maddeleri görüşüIürken ya da oylama yaplhrken düşüncesini açıklayamaz. konuşma yapmak isterse

.r.uyu gir", ," ,rr^, gelince yerini başkan yardımcıslna btrakarak düşüncelerini açlklaI. Divaı başkanı, hakkında düşüncesini

açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir,

§eçim işleri

MADDE26-(l)Fede.asyon.başkanllkiçinbaşvuranadaylarınIistesinivegenelkuruldelegelerininteklifyazülarınıdivan
başkanhğna iletir. Başkan adaylan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve y6dck üye listeleıini divan kuruluna yazll olarak tcslim

ederler.

(2) oylamada_ başkan adaylaıı ve önerdikleri kurul listeleri blok olaıak oylanlr. kurullara münferit olarak aday olunmaz oylanan

listelerd€ çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı. istçkleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sıIayla söz

haİkı verir. Başkan adaylaıının konuşma süresi aday saylsı dikkate alınarak divan kurulu taİafından belirlenerek oylamaya sunulur,

(4) Başkan adayları, divan başkanlna her sandık baştnda gö.evlendirilmek üzeıe aday o1mayan gözlemci ismi bildirebilir.



(5)Divanbaşkanı,başkanadaylafltanflndankendisineteslimedil€noylistel€rinibaşvurusırastnagörcoyvermekabinlerine
koydurur.

(6)Seçimlerteklistehalindegizlioyveaçıktasnifşeklindeyaplllr.Genelkuruldelegeleri,genelkulullistesindekisl.alaragöre
gö.evlilerden mühürlü -.ı, i*- t,.şı,ğ, ui,r vç haz,. buıundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oy1arını kullanır, Adaylaıa ait oy

pusulaları oy kullanılacak kabindç buluıidurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evef, mührünü basaı ve

oylistelerindentercihettiğinizarfakoyaraksanalgaat-ar.ceneıruruloykullanımlistesiniimzalayarakolunukullanmlşolur.oy
pusulasına isim veya hefhangi bir işaret konulmazl Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çtkaran delegeye yeni zaıfve,ilmez,

(7)Genelkurulakatllantümdel€gelerinoylarınıkullanmasıveyaoykullanmasüresininsonaermesindensonrasandıklaf
kapatılır. Sandıklaı divan başkanının denJtim ve gözetiminde aday ve gözlemcileıin huzurunda açılır, Sandıklardan çıkan zarf sayısınrn,

oy kullanan tıye sayısı ile eşit olup olmadlğl tespit edilir vt fazla zarflal açılmadan iptal ediliL

(8)oylarıntasnifindelistelelsayılır.Birzarfıniçindenaynllistğdenbiİdenfazlaçlkmasıdurumund4bunlardanbiİigeçerlisayılır
ve t€k oy olarak hesaplanır. Bir zarftn iiinden <legişik iki liste çlkması durumunda- bunlar iptal €dilir ve oy geÇersiz §ayllır,

(9) seçimd€ en yüksek o},u alan başkarı adayı ve bu adayün listesi seçilmiş sayılır, oyların eşit çtkması halind€ a},nı gün genel

kuruldaçoğunlukaIanmaksızlnikincibiroylamayapılır.AncakbutoplanhyakatılanlaIünsay!slŞ6çimlebelirlenenkurullaİınüy€
saylsınlnikikatındaışagıolamaz.euoylamadadaeşitlikbozulmazisebaşkanves9çimlegörevegelenkurullaIkurailebelirlenir.

(l0) Divan başkanı, seçim sonuçlarınl oy çoğunluğuna vğ oy sırasına göre g€nel kurul üyelerine açtklar,

(tl)Genelkurultoplantıfutanaklarıdivankurulutarafındantutulurvetoplantlfutanaklarlnınherbirsayfa§ıtoplantısonunda
divan başkanı ile divan kurulu üyeleri ta.aftndan birlilıe imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görttşülmesi ve karara bağlanmasından

sonra divan ba§kanı toplantıyı bir konuşma ile kapatıı,

(l2) Tutanaklar. genel kurul toplantlsünln kapanışınl takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunlann

bir kopyası da aynı süre içerisinde cenel Müdürlük gözlemcisine verilir_ Federasyona teslim edilen futanaklar, teslimden itibaIen en

geç klrk sekiz saat içerisinde Federasyonun intemet sitesinde yaylnlanır,

DÖRDÜNCÜ BÖLUM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federa§yoo bütçesi

MADDE27_(l)Federasyonunbütçesi,yönetimkuruluncamaliyllagörediizenlenerelçgenelkurulunonay,ndansonra
uygulamaya konur. Federasyonun mali yıIı l ocak - 3l Aralık aİasldlr,

(2) Bütçedel Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri. kurullaİın

masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösrcrilir,

(3)FedqasyonBaşkanl,bütçedebelirtilenesaslariçindetahsilatveharcamalaryapmayayetkilidir.Federasyonbaşkanıbu
yetkisini sınırlaİınl belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kalanyla başkan vekiline devredebilir,

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzaslnın yanl sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur,

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 - ( l) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdorlük bütçesinden ayrılacak pay,

b) Gentl Müdürlük btltçesinden altyapl ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için allarılacak kaynak,

c) Katllım payı. başvuru ha4lafl ve aidatlar,

ç) Antrenör, hakem ve sporçulann tesciI ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,



d) Kulüplerin tescil ücretleri.

e) itiraz vc ceza gelirleri,

0 Miili müsabakaların radyo, televizyon ve intemet üzerinden yaylnlndan elde ediletek yayın hakkı bedelleri.

g) Reklam ve yayın gelirleri.

h) Kurs ve seminerlerde elde edilecek gelirler.

ı) Kira ve işleime gclirleri,

i) Yardım ve bağışlar,

j) Federasyon başkan aday!arından alınan başvuİu ücretleri.

k) Diğer gelirler

(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam futar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin p.ojelerinin desteklenmesi
amacıyla tahŞis edilecek kaynak. cencl Müdüİlüğün }1llık harcama programl dikkate alınatak Federasyon hesabına akıanlİr.

(4) Federasyonun mal!arı Devlet malı hükmündedir. haczedilemez

Federasyonun giderleri

MADDE 29 - (l ) Federas}on, ) ıllük bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana statti ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine
verilerü görevleri ),erine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli büüün harcamalan yapal.

(2) F'ederasyon; ihtiyacı olan ıe amacına uygun he. türlü menkul ve gayrimenkul mallaİı büıçe esasları dahilinde almaya, satmaya,

kiralamaya. kiraya vermeye. işletmeye, ortaklık kurmaya. gayri menkulleri üzerinde ipotek vç her 1ürlü hak ve mükellefiyetler tesis

tımeye !e bağış kabulüne. nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamaıal. yönetim kurulunca hazflanlp genel kurulca kabul edilen bütçe talimatında belinihİ,

(4) HarÇamalar:

a) Bu Ana statiide belinilen Federdsyonun ve yönetim kurulunun görevleıi çerçevesinde zorunlu ya da yaıarlı olan iş ve işlemler

için yapılmış olmasl,

b) işin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlanna uygun olmast,

c) Fedç.asyonun gtliİle.i ile tedbirli ve ba§iretli yönetim ilkeleri, objektifve iyi niyet kurallan kapsammda orantlll olmasl,

gerekiL

Muha§ebe ve raporlama §istemi

MADDE 30 - (l ) Federa§yonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esastna göre kayıt tutulur,

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip aÇısından 4,1.196l

tarihli v€ 2l3 sayıh vergi usul kanununda beli.lenmiş standan belge. ıapor ve defteller kullanllır.

(3) Hesaplar takvim ytlı esaslna göre tutulur. Gelir ve giderler rahakkuk ettiriIdikleri yılın hesapla.ında gösleİilir. Ancak

Federasyon. mali genel kurul taİihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebç raporlarnalannl yapabilir. Bu ihtiyari raporlann

hazlrlanmlş otmasl. takvim yıllna göre kayıt ve raporlama yapılmasınl tngellemez,

ğ) sponsorluk gelirleri.

(3) Katma değer vergisi hariç. Federasyonun tüm gclirlcri her tüI]ü vergi. resim ve harçtan muaftır.



(4)GenelMüdürlüktarafindanyapılanyardtmlarünizlçnmesivg.şorpolitikalaİınayönverilebilmesiiçin;Federasyonaait
muhasebe kayltları. Genel Müdürlükte ol;şfurulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir, Bu

durumdaGenelMüdürlükçeoluşfurulu",ı.t-auıı,",,ppIanınauygunolaralkayıtlanndüzenlenmesiveFederasyonmuhasebe
servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur,

(5)Federasyon.muhasebeservisinikurmakvebuservisteçalışanpersonelikendialanındaeğiımğkle)iikümlüdür.

MADDE 3t - ( l ) F'ede.asyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu !e Bakan tarafından

göIevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır,

(2)Fcdera§yonharcamalannınyerindelikdenetimiFederasyonungenelkuruluvedenetimkuİulunc4GenelMüdülükçeyaptlan
her tiirlü yaıdımlann arnaca uygun]uğu !t denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır, Genel Müdürlük taraflndan yapılaı ayni ve nakdi

yardımların amacına ve mevzuaıa uygun olaxak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurlan bulunan Federa§yon Ba§kaıt ve yönetim

kuruluüyelerindenGenelMüdürlükçetahsilediliIvtGenelMüdürlükbütçesinegelirkaydedilir.Ayııcasorumlula.rhakkında
suç duyulusunda bulunulur.

Denetim

Disiplin işlemlori

MADDE 32 - ( l) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarakl

BEŞiNci BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve Sponsorluk

MADDE33_(l)ÖdüIvesponsoİlukişlemleriKanununek3ünçümaddesiilebumaddtyeistinadençıkarılan
yönetmelikler çerçevesinde yürütülür,

(2)GenelMüdür|üktarafindançıkanlanyönetmelikkapsamlndayeralmayansporcu,kulüpveantrenöIlereFederasyon

taıafından çlkarılacak talimat hukümlerine göre odtıl verilebilir. Ançak bu durumrla verilecek ödülle, Genel Müdürlük bütçesinden

ayıılacak pay ile alt yapı ve eğitirne ilişkin i.ojele n desteklenmesi için aktanlacak kaynaktan ve spo, Toto Teşki|at Başkanlığından

sağlanan reklam gelirlerinden ka$!lanarrıaz.

Yayınların düzenlenmesi

a)F€derasyonunfaaliyetprogramındayeralanyaİışvefaaliyetlerde:kulüp,federasyonabağltspordalla$ndafaaliyettebulunan
kuruluş.sporcu.hakem.ant,enör.öğretici,mena;er,yonetlcivegtirevlidiğerkişilerinsporahlaklvedisiplinineaykırıdavranışlaıına
ilişkin ceza işleİine Federasyonun disiplin kurulu,

b)Federasyonunfaaliyetprogİamındayeralmayanilveyailçemlidürlüğıincedüzçnlenenmüsabakavefaaliyetlerde;kulüp.ilgili
spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, *tıenör. .enaje., yönetici ve görevli diğeı kiŞilerin sPor ahlakı ve disiPlinine

aykln davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurullaIı,

c)Kurumveyakuruluşlarca[.ederasyondan.ilveyailçemüdüIlüğündenizinalınmaksur€tiyledüzenlenenyarlşvefaaliyetlerde;
ilgili spor dalında faaliyene bulunan kuruluş, kuııp. sporcu, hakem, antıenör, €iünen, menajer, yönetici ve göıevli diğer kişilerin spor

jıuk, .n" di.ipıinin" uykırı davıanışlarına ilişkin ceza işlerine. ızin alınan merciin disipliıvceza kurulu, bakaı.

(2)ilveyailçecezakurullÜıtarafindanveİilençezalarakarşı'7'1.1993taihlive21458sayılıResmiGazet€'deyayımlanan
GençlikveSpoİGenelMüdürltiğüAmatörsporDallanCezaYönetmeliğihükümleriuyanncaGtnelMüdüIlükcezaKurulunaitiraz
edilebilir.

(3)TahkimKurulu'GenelMüdürlükcezakurullan,Federasyonundisiplinkuruluileilveyailçecezakuıullaılncaverilecçk
cezalaı. Genel Müdürlük Merkez ceza kurulunda oluşturulacat sportif ceza kütiiğüne kaydedilir,

MADDE34-(l)}.ederasyonunfaaliyetlcrikapsamındaTürkiyecumhuriyetisınlrlarıiçindeyapılanamatörveprofesyonelheı
türlü güreş müsabakataIının düzentenmesi, dençtlenmesi, bunların tele!izyon. radyo, intemet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri

alaçlarla yayınlanmasına. iletilmesine. yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasfan yön€tim kurulu yetkilidir,



(2) Federasyon taİafından izin lerilmeyen her türlü amalör veya profesyonel güreş müsabakalafl televizyon. radyo, intemet ve

benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri. slnaive tica.i haklar

MADDE 35 _ (I) Fedeİasyonun kullandığı veya kullanacağı mark4 logo ve benzeri tiim fiki ve sınai haklafın mülkiyeti ve

kullantm hakkı münhasıran Federasyona aittir.

KUlüpler

MADDE J6 _ (1) Federasyona bağlı spor dallarında laaliyct gösteren spo. kulüpleri ile diğeİ spo, kulüplerinin spor dalı ile

ilgili şubeleri Fed€rasyonun görev alaİına gilen konularda [rcderasyona bağltdır. spor kulüpleri, il müdürlüğü taİafından kayıt ve tescil

edilir, Kulüp]er. tesci] edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet ka1lllm işlemleİi !'ederasyon mevzuatına gö.e yapılır. Tescil edildikten

sonra sorumluluklarını yerine getiİmeyen kulüplerin kay!t Ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalaİa katllamaz ve

l'ederasyon genel kurulunda temsil edilemez.

(2) Tescil ücreti her yll yönetim kurulunca be!irlenir

Ku|İpl€rin devri ve şirketleşme

MADDE 37 _ ( l ) Federasyona bağlı spor dallaİında faatiyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin spor dall ile

ilgili şubeleri. meı,zuatta beliıtilen şekil ve esaslara göre kuracaklarl veya kurmuş oldukları şirketlere devıedilebilir.

Ku!üplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulunduklaIı yerden başka bir yere naftil|eri yapılamaz,

(2) Deviİlerde spor dalıntn yayılması, güçlenmesi ve yaİaIlaİı ön planda tufulur. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca

ha7|rlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 38 _ ( l) Bu Ana Stati.iye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt duztnleyici iŞlemler Genel

Müdürıüğün intemet sitesinde yayımlanlr.

(2) Bu Ana Statii ile Fedelasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hükümlerine aykırı olarnaz.

ylirürlükten kaldlrllan ana statü

MADDE J9 - (l ) 22.11.2007 taİihli ve 26708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Güreş Fedeİasyonu Ana

statüsü yürürlükten kaldırllml$lr.

\ iiriirIiik

MADDE 40 - (l ) Bu Ana Statü yayımı tarihindc yürürlüğe girer

\'ürütme

MADDE 4l -(1) Bu Ana statij hükümlerini 'l'iirkiyç Cüreş l-edelasyonu Başkanl yüriitür


