
 

 

 

 

 

HATAY AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ 

 

 MADDE 1- Federasyon’un adı “Hatay Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu” dur. Merkezi Hatay 

olup, kısa adı “HATAY ASKF” dir. 

 

 MADDE 2- Federasyonu kuran Spor Kulüplerinin isimleri, adresleri ve temsilcilikleri Ģunlardır. 

 

 Sümerspor Kulübü : KemalpaĢa Cad.Yazganlar iĢhanı, Kat 1 No:22 Antakya/HATAY 

    Mehmet ÖZTÜRK, A.BeĢir GÜNAY,A.Refik YALIM 

 Harbiye Spor Kulübü :Meydan Cad.No:51 Antakya / HATAY 

    Salih ATEġ, Selim BĠLĠCĠ, Zeki ASLANYÜREK 

 S.Gençlerbirliği :Sahil Cad. Foto Mercek, PTT yanı Samandağ/HATAY 

    Nihat ÇĠFTÇĠ, Kamil ġENSES, Gazi NEFġĠ 

 S.Ġdmanyurdu  :BarıĢ Matbaası DoğuĢ Gazetesi Samandağ/HATAY 

    Ali KUNT, Hasan SOĞAN, Necati ÜÇAK 

 Sağlıkspor Kulübü :Gündüz Cad.Ġl Sağlık Müdürlüğü HATAY 

    Osman MATTAOĞLU, Mehmet ġAġMAZ, Muhammet SEVER 

 Güzelburç Spor Kulübü:Yavuz Selim Cad. Ataker Ġlkokulu Civarı Sembol Kaynak Atölye   

      HATAY Minal ġABANOĞLU,Mehmet GÖRÜROĞLU,Ayat ġAHUTOĞLU 

 Gençspor Kulübü  :UzunçarĢı Cad.Çıkrıkçı ÇarĢısı No:12 Antakya/HATAY 

    Mehmet ÖZDAL, M.Ali GENÇ,Ruhi GENÇ 

 Yukarı Ekinci Spor :Yukarı Ekinci Köyü Antakya/HATAY 

    Nasır DOKSÖZ, Vasfi DOKSÖZ, Habib BUCAK 

 Kuzeytepe Spor K :Atatürk Cad.ġeref Apt.Dilek Pastanesi Antakya/HATAY 

    Galip SÖNMEZ, Hikmet BAYTAR, A.Emine AYDIN,  

 Çekmecespor Kulübü :PınarbaĢı Mah.Çekmece-Antakya/HATAY 

    Feruz DÖNMEZ, Ġsa BAL, Servet BOZ 

Turunçluspor  :Turunçlu Köyü Antakya/HATAY 

   Hamza ATAHAN, Sabahattin DEMĠREL, Orhan AKÇAY 

Kırıkhan Belediyesi :Kırıkhan Belediye BaĢkanlığı Kırıkhan/HATAY 

   A.Rıza PEKMEZCĠ, Gani SAMAN, Ali TEKĠN 

Antakyaspor Kulübü :KöĢker ÇarĢısı Ahmediye Cami Kunduracılar Derneği Antakya/HATAY 

   Duran ÖNAL, J.Hüsnü ÖNAL, Mehmet YARDIMCI 

Polisgücü Spor Kl. :Emniyet Müdürlüğü Antakya/HATAY 

   Abdulhalik GÖRÜN, Rıfat Rafi KARA, M.Ali SOLAK 

Gürsel Spor Kulübü :Gürsel Mah.Eyüp Sultan Cad. 53 Ġskenderun/HATAY 

   Sami TÜMKAYA, Emin YÜKSEL, Ahmet AKKAYA 

YeniĢehir Umutspor :YeniĢehir Mah.18.Sok.21 Ġskenderun/HATAY 

   Müfit KAYALI, Cemil KAYALI, Bedri SUNAR 

Hassaspor Kulübü :Hürriyet Cad. Hassa/HATAY 

   Burhanettin ATEġ, Ahmet ġIKOĞLU, A.ġükrü BEREKET 

Dumlupınarspor :Muradiye Mah.Mehmet Akif Cad.No:54 Ġskenderun/HATAY 

   Ġsmet ÇETĠN, Adnan YAġARSOY, Abdurrahman COġKUN 

Çay Spor Kulübü :Çay Mah. Osmangazi Cad.No:32 Ġskenderun/HATAY 

   Ahmet ÖRNEK, Mustafa ġEKERCĠ, Hüseyin UTAR 

Ġskenderun Belediyesi :Belediye BaĢkanlığı Ġskenderun/HATAY 

   Hasan GÜDEN, Urfi KÜRKLÜ, Bülent GÜRÜN 

Esenspor Kulübü :BarıĢtepe Mah.342 Sok.No:12 Ġskenderun/HATAY 

   Ali ALICI, Abdulkadir ÜNAL, Celal AĞKAġ 

 

MADDE 3- Federasyonun amacı Ģöyle belirlenmiĢtir. 

 a-Tüm spor yönetimlerinde demokrasinin gerçekleĢtirilip korunmasına yardımcı ve destek 

olmak. 

…/. 

 

mehmet
Note
Bu belgenin çevrimiçi hali resmi nitelik taşımamaktadır. Çevrimiçi doküman sadece bilgilendirme amaçlıdır. Her türlü ihtilafta Hatay ASKF matbu evrakları esas alınır.
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 b-Spor kulüplerinde sporcu sayılarını arttırmak,spor kulüpleri ve Federasyonun danıĢma ve 

karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek,sporcuları eğitici,öğretici ve yönetici olarak da 

yetiĢtirmek. 

 c-Özürlüler dahil Ġlimizin sporcu gençliğini federasyon çatısı altında ve Hatay spor gençliği 

kurulu Ģeklinde örgütlenmek ve desteklemek. 

 d-Sporcu gençliğinin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüĢ ve önerilerini ilgili 

yerlere ulaĢtırmak ve değerlendirmek. 

 e-Spora küçük yaĢlarda baĢlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile 

sporda erdemli olmanın (Fair Play ) yaygınlaĢtırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak. 

 Herkes için spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaĢtırmak. 

 g-ÇeĢitli etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili olarak görüĢ 

bildirmek ve kamuoyu oluĢturmak. 

 h-Eğitim, araĢtırma, planlama ve geliĢtirme alanlarında çalıĢmalar yapmak. 

 ı-Spor kulüplerinin kaynak ve güçlerini birleĢtirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, 

kiralamak,kullanmak ve iĢletmek. 

 i-Spor kulüplerine spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri 

sağlamak, öğreticiler görevlendirmek. 

 k-Ġç ve dıĢ kaynaklardan da yararlanarak amatör spor dallarında, kulüplerin halkla iliĢkiler, 

tesis,araç-gereç,malzeme,sağlık ve sosyal güvenlik,bütçe ve benzeri sorunlarına çözümler bulmaya 

çalıĢmak. 

 l-Amaçlarla ilgili kooparatifler,vakıflar veya iĢletmeler kurmak veya katılmak,üye ve ortağı 

olduğu bu kuruluĢlara her türlü yardımda bulunmak. 

m-Yurtiçi ve yurtdıĢı kamu,özel ve gönüllü beden eğitimi,gençlik ve spor kuruluĢları ve  

uluslar arası gençlik ve spor kuruluĢları  ile yasalara uygun bir Ģekilde karĢılıklı iĢbirliği ve dayanıĢma 

içinde bulunmak. 

 n-Gençlik ve sporla ilgili ; kamu,gönüllü ve özel kuruluĢlar,federasyon,dernek ve üst 

kuruluĢlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaĢmalar yapmak. 

 

MADDE 4- Zorunlu Durumlar 

 a- Sporla ilgili yetkili Devlet kuruluĢlarınca kayıt ve tescil edilmemiĢ gençlik ve spor kulüpleri ile 

spor kulüpleri federasyona üye olamazlar. 

 b- Federasyon, tüzel kiĢilik kazandıktan, tüzük değiĢikliklerini değiĢiklikten, her seçim sonunda 

yönetim ve diğer kurullara seçilenlerin ad, soyad ve adreslerini seçimden itibaren bir ay içinde, Devletin 

sporla ilgili Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

 c- Federasyon kuruluĢ amacı dıĢında etkinlik gösteremez, ilgili Devlet kuruluĢlarından etkinliklerine 

müdahale edemez. Uluslar arası spor kuruluĢlarıyla resmi bağlantı ve iliĢki kuramaz. 

 

 MADDE 5-Ġlkeler 

 a-Kulüpler, Kulüplerle Devlet, gönüllü ve özel kuruluĢlar arasında yasal yollarla yakınlaĢma sağlar, 

üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz. 

 b-Yasaların ve yönetmeliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar. 

 c-Sporda demokrasinin geliĢmesine katkıda bulunur. 

 d-Türk spor camiasında “Türk Spor Ailesi” görü ile bakar, yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki 

görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluĢturmada büyük çaba gösterir. 

 e-Tüm spor dallarında “Hakemler, yargıç kadar saygındır” ilkesini benimser, savunur ve 

yaygınlaĢtırmaya çalıĢır. 

 

 MADDE 6-Etkinlik Konuları 

 a- Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalıĢır, maddi ve aynı yardım yapar, bunun için yarıĢma, 

müsabaka, maç, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalıĢmalarda bulunur. 

b-Sağlık, sosyal güvenlik, araç gereç gibi sorunlara eğilir, üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük 

ve yönetmeliklerine uyar. 

c-Basın ve yayın organları, afiĢ, broĢür ve benzeri halkla iliĢkiler yöntemleriyle kamuoyu oluĢturur. 

d-Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklerine uygun harekette bulunmaları için 

önderlik, bu konuda devlet kuruluĢları ile iliĢki kurar. 
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e-Kulüplerin uğraĢtıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur. 

f-Her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla iĢbirliği yapar. 

g-Konusu ile ilgili üst kuruluĢa üye olabilir, yasaların verdiği iĢletmeler kurabilir. 

h-Beden eğitimi ve spor konusunda araĢtırmalar yapar, görüĢ ve öneriler hazırlayarak ilgililere 

aktarır. 

i- Federasyon ve spor kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalıĢır ve yatırımlar 

yapar. 

k-Spor mevsiminin baĢlaması nedeniyle açılıĢ törenleri düzenleyebilir. Spor kulüplerinin, sporla 

ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluĢların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir, resmi bayramlarda 

ve devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların federasyonun önderliğinde 

katılım ve katkıda bulunmasını sağlar. 

 

MADDE 7- Federasyona nasıl üye olunur. 

Federasyona, her türlü yasal iĢlem ve görevlerini yerine getirmiĢ, spor yapmak ve yaptırmaktan 

baĢka amacı bulunmayan, devletin kabul ettiği spor dallarından birinde veya birkaçında uğraĢan, aynı 

amaçlı spor kulüpleri üye olabilirler. 

 

MADDE 8- Spor kulüpleri, federasyona,genel kurul kararı ile üye olabilirler,genel kurullar bu 

yetkilerini yönetim kuruluna devredemezler,spor kulüpleri,federasyona kendilerini temsil edecek delegeleri 

yedekleri ile birlikte ancak genel kurullarında seçebilirler. 

 

MADDE 9- Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik baĢvurusunu görüĢüp karara 

bağlar.üyelik baĢvurusunun en geç bir ay içinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur. 

 

MADDE 10-Üyeliğin Sona Ermesi 

Üye spor kulübünün kendi genel kurulunda 2/3 çoğunlukla alacağı bir kararla Federasyondan 

ayrılması mümkündür. Ancak, üye kulüp, bu isteğini genel kuruldan en az 15 gün önce yazılı ve gerekçeli 

olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Genel kurulda Federasyon temsilcisine karar öncesi söz hakkı 

verilmesi de zorunludur. 

 

MADDE 11-Onur kurulu kararı ile ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeme nedeniyle kulüpler 

üyelikten çıkarılabilirler. Üye kulübün,  kendi genel kurulunda fesih kararı alması ile de üyelik son bulur. 

 

MADDE 12-BaĢka bir Federasyona üye olan spor kulübünün üyeliği sona erer. Ancak, bu karar 

öncesi, aynı genel kurulda Federasyon temsilcisine söz verilmesi zorunludur. 

 

MADDE 13-Kulüpler giriĢ aidatı 10,00 TL, yıllık aidat olarak da 10,00 TL. öderler. Üye ödentilerini 

arttırmaya ve eksiltmeye Federasyon Genel Kurulu yetkilidir. 

  
MADDE 14- Federasyonun Organları 

a-Genel Kurul  b-Yönetim Kurulu   c-Denetim Kurulu  d-Onur Kurulu 

Federasyon baĢka organlarda oluĢturabilir. Ancak, bu organlara Genel Kurul ile Denetim Kurulunun 

görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

 

MADDE 15-Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayında toplanır. Her Kulüp üye Federasyon Genel 

Kuruluna üçer delege ile katılır. Üye kulüpler üçer delegelerini kendi genel kurullarında belirler.  

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri de delege olarak 

katılabilirler. 

Delegelerin ölümleri veya ayrılmaları halinde, yedekleri yoksa, Genel Kurulca yerlerine atama 

yapılabilir. 

MADDE 16-Genel Kurul ayrıca, Yönetim kurulu kararı ile de toplanabilir,Olağanüstü genel 

kurullarda ,sadece gündemde olan maddeler görüĢülebilir,Olağanüstü genel kurullarda gündemde değiĢiklik 

ve ek yapılamaz, 
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MADDE 17-Genel kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeĢ gün 

önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile 

bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Yine 15 gün önce aynı bilgiler üye kulüplerin ve delegelerin 

isimlerini içeren liste ile Valiliği sunulur. Ayrıca, spor kulüplerine de yazı ile çağrıda bulunulur. 

 

 MADDE 18-Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin toplamının en az yarıdan bir fazlası ile 

açılabilir. Çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya 

katılanların sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üye toplamının iki katından az olamaz. Genel kurulu, 

BaĢkan ya da yetki vereceği bir yönetici açar. 

 

 MADDE 19-Genel Kurulda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu seçimleri gizli oyla yapılır. Seçimler 

ve fesih dıĢındaki kararlar açık oyla alınabilir. 

 

 MADDE 20-Delegeler, toplantılara fotoğraflı kimliklerini göstererek ve listeleri imzalayarak 

katılırlar,genel kurulda,her delege oyunu ancak kendisi kullanabilir.Delegeler yenileri seçilene kadar bu 

haklarını korurlar, delegelerin kulüplerin üyesi olmaları zorunludur.Delegeler,kulüp üyeliğinden ayrıldıkları 

takdirde,delegeliklerini yitirirler. Delege olmayanlar, BaĢkan ve Genel Sekreter dahil organlara 

seçilemezler.  

  

 MADDE 21-Spor kulüpleri,Genel kurullarında seçtikleri delegeleri bir yazı ile Genel kuruldan en az 

otuz gün (30) önce federasyona bildirirler.Delege listesinin en büyük mülki amirliğe verilmesinden sonra 

listelerde hiçbir Ģekilde değiĢiklik yapılamaz.Ancak en büyük mülki amirliğin ve yargı organlarının kararları 

bu hükmün dıĢındadır. 

  

MADDE 22-Genel Kurul toplantılarını yürütmek üzere bir Divan BaĢkanı, bir yardımcısı ile bir 

sekreter açık oyla seçilir. 

 

 MADDE 23-Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüĢür. Ancak toplantıya katılan 

üyelerin en az onda birinin vereceği yazılı önergenin gündeme alınması zorunludur. 

 

 Tüzük DeğiĢtirilmesi 

 MADDE 24-Genel Kurulda kararlar toplantıda hazır bulunan delegelerin en az yarıdan bir fazlasının 

oyları ile alınır. 

 Ancak, tüzük değiĢikliği yada tüzüğe ek yapılması için toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin 

olumlu oyu gereklidir.Her üye tüzük değiĢikliği veya ek yapma önerisinde bulunabilir. 

 

 MADDE 25-Genel Kurulu izleyen 30 gün içinde, sonuçların ve tutanaklarla organlara seçilenlerin 

ilgili yasanın öngördüğü Ģekilde Valiliğe bildirilmesi zorunludur. 

  

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKĠLERĠ 

 MADDE 26- Organları seçer, Bütçeyi görüĢür, Konfederasyona katılmayı veya ayrılmayı karara 

bağlar. 

 MADDE 27- Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporları görüĢüp karara bağlar. 

 MADDE 28-GeçmiĢ uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalıĢma programlarını görüĢür. 

 MADDE 29-Yönetim ve Onur kurulları kararlarına karĢı yapılan itirazları sonuca bağlar. 

 MADDE 30-TaĢınır veya taĢınmaz malların satın alınması için Yönetim kuruluna yetki verir. 

Federasyonun amacına yönelik çalıĢması için öneriler yapar. 

  

MADDE 31-Gerektiğinde Federasyonun dağıtılmasını kararlaĢtırır. 

 

YÖNETĠM KURULU VE YETKĠLERĠ 

 

 MADDE 32- Federasyon Yönetim Kurulu, Genel kurulca doğrudan seçilen 1 BaĢkan ve 1 Genel 

Sekreter ile 11 üyeden oluĢur. Ayrıca 11 de yedek üye seçilir. Kurul üç yıl görev yapar. BaĢkan ve genel 

Sekreterin seçilebilmesi için en az yönetim kurulu üyeliğinde 2 dönem boyunca görev yapmak Ģarttır. 
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 MADDE 33-Yönetim Kurulu normal olarak 15 günde bir, gerekli görüldüğünde BaĢkanın ve iki 

üyenin baĢvurusu üzerine de toplanır. 

 MADDE 34-Yönetim Kurulu Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında 4 BaĢkan Yardımcısı, 1 

Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Mali Sekreter, 1 Örgütlenme Sekreteri ile 1 Eğitim Sekreteri, 1 Basın Sözcüsü, 

1 Halkla ĠliĢkiler Sekreterini kendi arasından seçer. 

 MADDE 35-Arka arkaya üç toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiĢ sayılır. 

 MADDE 36-BaĢkanın veya Genel Sekreterin istifa etmesi ya da görevlerini yapamaz duruma 

gelmesi halinde Yönetim Kurulu kendi arasından BaĢkan ve Genel Sekreter seçer. 

 MADDE 37-Yönetim Kurulu Genel Kurulun kararlarını ve Federasyonunun amacı ile ilgili iĢleri 

yürütür. 

 MADDE 38-Kulüplerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaĢmayı sağlar. 

 MADDE 39-Kulüplerin araç – gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, 

spor yayını, antrenör, yönetici, yarıĢma ve yarıĢmalar öncesi ve sonrası sosyal güvenlik gibi ve benzeri 

konulardaki sorunlarını çözüme götürmeye çalıĢır. 

 MADDE 40- Federasyonun üç yıllık çalıĢma programını düzenler ve uygular, gerektiğinde yasalar 

içinde ücretli kiĢi çalıĢtırabilir. 

 

FEDERASYON BAġKANININ GÖREV VE YETKĠLERĠ 

 MADDE 41-Yönetim Kuruluna baĢkanlık eder. 

 MADDE 42-Gelir ve Gider belgelerini onaylar. 

 MADDE 43-Çıkarılacak yayının sahibidir. 

 MADDE 44-Basına demeç ve bilgi verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantıları düzenler. Bu 

konuda yetkilerini Yönetim Kurulunun da uygun bulması halinde baĢka çalıĢma arkadaĢlarına devredebilir. 

 

GENEL SEKRETERĠN GÖREVLERĠ 

 MADDE 45- Federasyonun yazıĢmalarından sorumludur. 

 MADDE 46-üye kulüpler, Devlet KuruluĢları ve öteki kurumlar arasındaki haberleĢme ağını kurar. 

Eğitim, yayın, araç-gereç üretimi konularında BaĢkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi içinde ve Yönetim 

Kurulu kararları doğrultusunda görev yapar. 

 MADDE 47-Mali Sekreter mali iĢlerden, Eğitim Genel Sekreteri eğitim iĢlerinden, Örgütlenme 

Sekreteri örgütlenme iĢlerinden Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sorumludur. 

 

DENETĠM KURULU VE YETKĠLERĠ 

 MADDE 48-Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluĢur. 

 MADDE 49-Denetim Kurulu normal olarak 6 ayda bir toplanır. Federasyonun tüm iĢlerini denetler, 

Yönetim Kuruluna raporlar verir. 

 Toplandığında genel kurula da rapor verir. 

 MADDE 50-Denetim Kurulu her zaman hesapları inceleyebilir. 

 

ONUR KURULU VE YETKĠLERĠ 

 MADDE 51-Genel Kurulca gizli oyla seçilen 9 asil 9 yedek üyeden oluĢur. 

 MADDE 52-Yasalara, tüzük, yönetmelik, ilkeler ve amaçlara aykırı davranan yönetici, diğer 

mensuplar ve üye kulüplere 3 ay – 2 yıl arasında değiĢen geçici çıkarma, görevden uzaklaĢtırma, haklardan 

yoksun bırakma ile sürekli çıkarma cezaları verebilir. 

 MADDE 53-Cezalandırılan Yönetici veya üye dernekler Onur Kuruluna, sonuç alamazlarsa Genel 

Kurula itiraz edebilirler. 

 MADDE 54-Onur Kurulunca, kararlaĢtırılmıĢ ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiĢ 

cezalandırmaları aynı kurullar itiraz üzerine bozabilir. Genel Kurulun kabul veya bozma kararı ise kesindir. 

 

FEDERASYON GELĠR KAYNAKLARI VE GĠDERLERĠ 

 MADDE 55-Üye spor kulüplerinden alınacak katkı payları, yardım ve bağıĢlar,balo, konser, gece, 

piyango, spor yarıĢmaları, yayın, banka ve öteki gelirlerle Konfederasyonun yardımları Federasyonun 

gelirlerini oluĢturur. Tüm gelirler gelir makbuzlarıyla belgelenir. 

 MADDE 56- Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiĢ BaĢkan veya yetkili kılınacak üye veya 

üyelerce onaylanmıĢ, yasal belgelere bağlanmıĢ her türlü tüketim ve ödeme Federasyonun gideridir. 

% 
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ZORUNLU DEFTER VE BELGELER 

MADDE 57-Üye Kayıt Defteri, DemirbaĢ Defteri, Gelen Giden Evrak Defteri, ĠĢletme Hesabı 

Defteri, Alındı Belgesi Defteri, Karar Defteri bu defterlerin noterce veya Ġl Dernekler birimince  onaylanmıĢ 

olması zorunludur. Defter ve belgeler en az 5 yıl saklanır. 

 

FEDERASYONUN DAĞILMASI VEYA DAĞITILMASI 

 MADDE 58- Federasyonun Genel Kurul Kararı ile sona erdirilmesi (dağıtılması) için, Genel Kurula 

katılma hakkı bulunan delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması halinde, ikinci toplantıya 

katılanların sayısı ne olursa olsun dağılma konusu görüĢülebilir. Bu durumda bile dağılma kararı üçte iki 

çoğunlukla alınmak zorundadır. 

 Federasyon yargı organlarının kararı ile de dağıtılabilir. 

 MADDE 59- Federasyonun dağılması veya dağıtılması halinde, ilgili yasalarda aykırı bir hüküm 

bulunmadığı takdirde, tüm mal ve paraları üye spor kulüpleri arasında eĢit olarak paylaĢtırılır. 

  

ÖTEKĠ KURULLAR 

MADDE 60- Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bulunduğu Konfederasyonun tüzük ve 

yönetmelikleriyle çeliĢmeyecek Ģekilde, çalıĢmaların daha da verimli olması ve yönetime katılma ilkesinin 

gerçekleĢtirilmesi için çeĢitli kurullar oluĢturulabilir. Bu kurullardan BaĢkanlar kurulu,Hatay Spor gençliği 

kurulu ve Gençlik ve spor danıĢma kurulu ile ilgili temel esaslar Ģunlardır; DanıĢma, Basın, Hukuk, 

AraĢtırma, DıĢ ĠliĢkiler ve benzeri kurullar oluĢturabilir. 

 BaĢkanlar Kurulu :  

 Federasyon BaĢkanlar Kurulu Federasyona üye spor kulüplerinin baĢkanlarından veya 

temsilcilerinden oluĢur.Kurulun BaĢkanı Federasyon BaĢkanı, Kurul Sekreteri de Genel sekreteri veya 

yardımcısıdır. 

 Kurul,Federasyon Yönetim Kurulunca,yılda en az iki kez toplantıya çağrılır.Kurul,spor kulüplerinin 

sorun,öneri ve dileklerini görüĢerek bir rapor halinde Federasyon Yönetim Kuruluna gönderir. 

 Hatay Spor Gençliği Kurulu : 

 Ġlimizde bulunan spor kulüplerinde spor yapan ve yapmıĢ olan sporcuların oluĢturduğu bir danıĢma 

organıdır.Kurulun oluĢturulması,çalıĢma usul ve esasları ile görev,yetki ve sorumlulukları,Türkiye Amatör 

Spor Kulüpleri Konfederasyonunca kabul edilen yönetmenlikte belirtildiği gibidir. 

 Federasyon Genel Kurulu,Konfederasyonun yürürlüğe koyduğu ve uyguladığı yönetmenliğe aykırı 

hükümler taĢımamak koĢulu ile Ġl spor gençliği kuruluna iliĢkin olarak ek yönetmenlik çıkarabilir. 

 Gençlik ve Spor DanıĢma Kurulu: 

Yönetim Kurulu,Federasyonun ve Ġlimizde uygulanmakta olan Gençlik ve spor politikasının 

tartıĢılması Federasyonun çalıĢmalarına ıĢık tutulması spor kamu oyunun oluĢturulması,Gençlik ve spor 

hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve çeĢitli önerilerin alınması amacıyla Gençlik ve spor danıĢma kurulu 

oluĢturulur.   

Kurul: Gençlik ve sporla doğrudan veya dolaylı yetkisi sorumluluğu ve bağlantısı bulunan kamu,özel 

ve gönüllü kuruluĢların mensupları,spor adamları ve sporcular arasında belirlenecekler ile Federasyon 

BaĢkanı,Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği üç kiĢiden oluĢur.   

 

MADDE 61- Federasyon Yönetim Kurulu, Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleriyle 

çeliĢmeyecek Ģekilde, Konfederasyonun da onayı ile gerekli gördüğü konularda iç Yönetmelikler 

hazırlayabilir.  

 

 MADDE 62-Tüzükte yer almayan konularda ilgili yasalar geçerlidir.  

 

 

 

 




