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Sayı : 785

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
(67/1999, 40/2004 ve 12/2011 Sayılı Yasalar)
Madde 39 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Beden Eğitimi ve Spor
maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa Adı

1.

Yasası'nm

39'uncu

Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai
Federasyonu Tüzüğü" olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

6/1961
7/1991

67/1999
40/2004
12/2011

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
"Antrenör", Kickboks ve/veya Muaythai spor dalında antrenör
kurslarına katılan ve başarı ile bitiren veya Kickboks ve/veya Muaythai
spor dalı ile ilgili eğitim görmüş , ihtisası olan ve Federasyondan lisans
alan ve vize ettiren kişiyi anlatır.
"Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cunıhuıiyeti
Kickboks ve Muaythai Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler
Komitesi 'ni anlatır.
"Başarılı Sporcu", Kickboks veya Muaythai spor dalında Devletin
onurunu uluslararası alanda yükseltici uğraşlarda bulunan ve başarı elde
eden veya ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceden birini elde
eden sporcuyu anlatır.
"Başkan", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai
Federasyonu Başkanı'nı anlatır.
"Bölge Temsilcisi", Federasyon tarafından görevlendirilen ve
sorumluluk bölgesinde Federasyonun Tüzük ve talimatlarını
doğrultıısunda görev yapan ve Federasyon Başkanı'na karşı sorumlu
olan kişiyi anlatır.
"Daire", Spor Dairesini anlatır.
"Denetleme Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Denetleme Kurulu'nu anlatır.
"Dernek" Birlikler ve Dernekler Yasası uyarınca kuıulan ve
Federasyona üye olan ve sporla uğraşan dernek, kurum, kuruluş,
teşekkül ve birlikleri anlatır.
"Dernek Temsilcisi", Dernekler tarafından görevlendirilen ve
Federasyonun genel kurullarında söz söyleme ve oy kullanma yetkisine
sahip kişiyi anlatır.
"Dış ilişkiler Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Dış ilişkiler Komitesi'ni anlatu.
"Disiplin ve Ceza Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks
ve Muaythai Federasyonu Disiplin ve Ceza Kuıulu'nu anlatır.
"Eğitim Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Eğitim Komitesi'ni anlatır.
"Federasyon", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai
Federasyonu'nu anlatır.
"Genel Ceza Kurulu", Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nın 21 'inci
maddesi uyarınca oluştıırulan Genel Ceza Kurulu'nu anlatır .
"Genel Kurul", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai
Federasyonu Genel Kurulu'nu anlatır.
"Genel Yönetim Kurulu", Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nın 20'nci
maddesi uyarınca oluştıırulan Genel Yönetim Kurulu'nu anlatır.
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"Hakem", Kickboks ve/veya Muaythai spor dalında hakem kurslarına
ve başarı ile bitiren ve Federasyondan lisans alan ve vize ettiren

katılan

kişiyi ; anlatmaktadır.

"Hakem Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cunılıuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Hakem Komitesi'ni anlatır.
"Kickboks Spor Dalı", Semi Contact (Point Fighting), Light Contact,
Kick Light, Ki Light, Full Contact, Low Kick, Kl, Forums, Weapons,
Sparring, Aero Kickboxing ve Uluslararası Kickboks Federasyonu
Tüzüğü'nde yer alan tüm disiplinleri, anlatır.
"Kişi", Duruma göre Federasyona bağlı dernekleri, hakemleri,
antrenörleri, sporcuları ve/veya görevlendirilecek olan yönetici ve
gözlemcileri anlatır.
"Milli Günler ve Okul Sporları Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk
Cunılıuriyeti Kickboks ve Muaythai Federasyonu Milli Günler ve Okul
Sporları Komitesi 'ni anlatır.
"Muaythai Spor Dalı", Muaythai (Tai Boxing), Wai Kru (Ram Muay)
ve Muay Talay (See Boxing) ve Uluslararası Muaythai Federasyonu
Tüzüğünde yer alan tüm disiplinleıi, anlatır.
"Sağlık Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Sağlık Koınitesi ' ni anlatır.
"Sınav Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Sınav Komitesi'ni anlatır.
"Sicil, Lisans ve Aktarma Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kickboks ve Muaythai Federasyonu Sicil, Lisans ve Aktarma
Komitesi 'ni anlatır.
"Sporcu", Kickboks veya Muaythai spor dalında amatör olarak uğraş
veren, Federasyondan lisans alan ve vize ettiren kişiyi anlatır.
"Teknik Komite", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Teknik Komitesi'ni anlatır.
"Organizasyon Komitesi", Kuzey Kıbrıs Türk Cunılıuriyeti Kickboks
ve Muaythai Federasyonu Organizasyon Komitesi'ni anlatır.
"Ulusal Sporcu (Milli Sporcu)", Kickboks veya Muaythai spor
dalında Kuzey Kıbrıs Türk Cunılıuriyeti ' ni uluslararası sportif
müsabakalarda ulusal düzeyde temsil eden sporcuyu anlatır.
"Uluslararası Federasyon", Federasyon'un üye olduğu veya temasta
olduğu veya işbirliği içerisinde olduğu yurt dışındaki Federasyonları
anlatır .

"Ustalık Derecesi", Kickboks ve/veya Muaythai spor dalında iademi
belirleyen kademeleri anlatır.
"Ülke" Kuzey Kıbrıs Türk Cunılıuriyeti'nin kara, deniz ve hava sahasını

anlatır.

"Üye" Federasyona kayıt yaptırarak Federasyonun faaliyetlerine
katılına, Genel Kurulda söz söyleme ve oy kullanma hakkına sahip
dernekleri anlatır.
"Yönetim Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cunılıuriyeti Kickboks ve
Muaythai Federasyonu Yönetim Kuıulu'nu anlatır .
İKİNCİ KISIM

Federasyonun Adı, Adresi, Niteliği, Amacı ve
Federasyonun
Adı

3.

Kapsamı

Federasyonun Adı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cunılıuriyeti Kickboks ve Muaythai
Federasyonudur.
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Federasyonun
Adresi

4.

Federasyonun

5.

Federasyonun Adresi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai Federasyonu Binası'dır.
Federasyon, kamu tüzel kişiliğe sahip özerk bir kuruluştur.

Niteliği

Federasyonun

6.

Federasyonun Amacı :

Amacı

19.12.2000
R.G.154
EK-III
A.E. 900
11.4.2001
R.G.40
EK-III
A.E. 221
14.3.2002
R.G.28
EK-III
A.E.135

(1)

(A)

Kickboks ve Muaythai spor dallarını din, dil, ırk ve
politik düşünce ayırımı yapmaksızın geliştiımek, diğer
ulusal ve uluslararası Federasyonlar ile dostluk bağlarını
kuvvetlendim1ek ve işbirliğini geliştirmek,

(B)

Federasyon'un

ilgili
faaliyetlerde,
Tüzük, Yönetmelik ve
Müsabaka Kurallarını uygulamak,

Uluslararası

(C)

düzenleyeceği

Federasyonların

Muaythai spor dallarını
ve teşvik etmek için ulusal
ve uluslararası müsabakalar düzenlemek,

Ülkemizde

Kickboks

ve

geliştirmek, yaygınlaştırmak

arasında

iyi

ilişkileri

ve

(Ç)

Federasyon'a üye dernekler
işbirliğini koordine etmek,

(D)

Kickboks ve Muaythai spor dalları ile ilgili özendirici ve
düzenleyici Yönetmeliklerin yapılmasını sağlamak,

(E)

Kickboks ve Muaythai spor dallarını bilimsel esaslara
göre yapılmasını sağlamak ve bu sporlar dallarını
kurallara uygun olarak yönetecek antrenör ve hakemler
yetiştirmek,

(F)

Kickboks ve Muaythai spor dalları ile ilgili her türlü
araç, gereç ve malzemenİı1 sağlanması için çalışmalarda
bulunmak,

(G)

Federasyon amaçlarına uygun olarak
taşınır veya taşınmaz mal edinınek,

(H)

Kickboks ve Muaythai spor dallarının yozlaşmaması için
Tüzük ve yönetmelik hazırlamak, uygulamak ve
uygulatmak,

(1)

üzere

dallarının ülke düzeyinde
ve kalkınınası yönünde
etkinliklerde bulunmak ve gerekli önlemleri almak,

Kickboks ve Muaythai spor
yaygınlaşması,

(İ)

kullanınak

gelişmesi

Kickboks ve Muaythai spor dallarını çağdaş bir yapıya
ve uluslararası kurallara uygun olarak yürütülebilmesi
için Spor salonu ve tesislerin yapımını, işletilmesini,
bakım ve onarımını sağlamak, gözetmek ve denetlemek,
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(J)

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ve uluslararası ilgili
Federasyonlar ile müsabaka bağlantıları kurınak,
uluslararası Kickboks ve Muaythai müsabakalarına ve
organizasyonlarına katılmak. Ülke içinde her düzeyde
müsabakalar düzenlemek ve ülke dışında müsabakalara
katılmak,

(K)

Ülkedeki Kickboks ve Muaythai spor dallarını
örgütlemek, denetlemek ve uluslararası etkinliklerde
temsil etmek,

(L)

antrenörlerin, hakemlerin, demek ve
Sporcuların,
yöneticilerinin eğitilmeleri yönünde gerekli önlemleri
almak. Bu amaçla konferans, seminer ve kurslar
düzenlemek, eğitici, öğretici, geliştirici ve uyarıcı
yayınlar yapmak,

(M)

ve iyi ilişkiler
olmak ve onlara her alanda yön
verici, özendirici ve geliştirici katkılarda bulunmak,
Sporcular

arasında dayanışmayı sağlamak

kurulmasına yardımcı

(N)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda
temsil eden başarılı sporcu, idareci, hakem, antrenör,
demek ve etkin katkısı olanların Ödül Tüzüğü uyarınca
ödüllendirilmeleri için girişimde bulunmak,

(2)

Kickboks ve Muaythai spor dalları ile ilgili televizyon, radyo ve
basılı yayınlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali
hakları düzenlemek ve denetlemek,

(3)

Kickboks ve Muaythai spor dallarında yürütülecek her türlü
etkinlik Federasyonun iznine bağlıdır. Kickboks ve Muaythai
spor dallarında etkinlikleri Federasyonun denetim ve gözetimi
altında ve Bakanlığın onay vereceği spor salonlarında
yapılabilir.

(4)

amaçlara aykırı açılan veya açılacak
ve bu amaçlar dışında faaliyet gösteren
gerçek ve tüzel kişiler haldanda Daire ve Polis Genel
Müdürlüğü'ne şikayette bulunur ve gerekli tüm hukuki yollara

Federasyon,

yukarıdaki

salonların kapatılması

başvurur.

Kapsam

7.

Bu Tüzük, Federasyonu'na bağlı demek, kuruııı, kuruluş, teşekkül,
antrenör, hakem, gözlemci, temsilci, yönetici ve diğer görevliler ile
Federasyonun çalışma yöntem ve esaslarını kapsar.

Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
Kickboks ve
Muaythai
Spor

8.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai spor dallarını,
Devlet yetkili organlarını, makamlarını kamu kurum ve kuruluşlarını,
Uluslararası Federasyonlarda ve diğer Ulusal ve Uluslararası Birliklerde
temsil etmek, münhasıran ve tek başma Federasyona aittir.

Dallarını

Temsiliyet
Yetkisi
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BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyona Üyelik Şartları ve Üyeliğin Sona Ermesi
Federasyona
Üyelik, Üyelerin

9.

Sorumlulukları

ve Üyelikten
Çıkarılma

Şartları

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan dernekler içinde,
Kickboks ve/veya Muaythai spor dalı ile ilgilenen ve Beden
Eğitimi ve Spor Yasası'nın 19'uncu maddesinde aranan koşullara
sahip olanlar Federasyona gerekli resmi evraklarla ve Federasyona
üye kayıt başvuru foımunu doldurduktan sonra başvurabilirler.
Kickboks ve/veya Muaythai derneği olarak tescilli olmayanlar,
Tüzüklerinde Kickboks ve/veya Muaythai spor dalında da faaliyet
göstereceklerine dair yapacakları değişiklik ile Daireye bu
değişikliği yazılı olarak bildiımelerini müteakip, gerekli resmi
evraklarla birlikte yazılı olarak başvurabilirler.
Üye olmak isteyen demek, Federasyon Başkanlığı'na gerekli resmi
evraklar ile lisans alabilecek en az on sporcunun sporcu üye kayıt
formunu da ekleyerek yazılı olarak başvurabilir. Yapılan başvuru,
on beş gün içerisinde incelenip değerlendirildikten sonra ilgili
derneğe, başvurunun kabul edilip edilmediği gerekçeleıi ile birlikte
yazılı olarak bildirilir.
Üyeliğe kabul edilen demek, Federasyona, yürürlükteki aylık
asgari ücretin yüzde yirmisi (%20'si) oranında üye kayıt ücreti
öder.
Federasyon'a üye dernekler her yıl yürürlükte bulunan aylık asgari
ücretin yüzde yirınisi (%20'si) oranında yıllık üyelik aidatını
ödeyerek Federasyona üyelik kayıtlarını yeniler.
Üye dernekler, her yıl Olağan Genel Kurul yapılmadan önce içinde
bulunulan yıl da dahil olmak üzere yıllık üyelik aidatlarının
tümünü ödemek zorundadır. Üyelik aidatını ödemeyen demek
Genel Kurul'a katılabilir ancak oy kullanamaz. Yıllık üyelik
aidatını Olağan Genel Kurulu'ndan önce ödemeyen demek aidatını
geciken her ay için yüzde on (%10) cezalı olarak öder ve en geç
Mart ayı sonuna kadar yatırmak zorundadır. Mart ayı sonuna kadar
yıllık üyelik aidatını ödemeyen demek, Federasyonun organize
edeceği etkinliklere ve Genel Kurullara katılamaz ve üyeliği
dondurulur. Üyeliği dondurulan derneğin yeniden üyeliğe
başvurusu üç ay geçmeden ve/veya Genel Kurul yapılmadan önce
dildcate alınınaz ve yıllık üyelik aidatını cezalı olarak ödemesi
durunıunda üyeliğe yeniden kabul edilir.
Yıllık faaliyet programmda belirlenen etkinliklere geçerli özürleri
olmadan üç kez katılmayan derneğin üyeliği askıya alınır ve sezon
sonuna kadar hiçbir etkinliğe alınınazlar.
Üyelilcten ayı·ılan veya ihraç edilen demek Federasyondaki tüm
mali ve diğer haklarını kaybeder.
Disiplin ve Ceza Kumlu ile Sicil, Lisans ve Aktarma Komitesi'nin
vereceği rapor üzerine, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararla, üyelik
vasfı ve şaıilarını kaybedenleıin üyeliği geçici olarak dondurulur
ve Genel Kurul 'un oy çokluğu ile üyelikten çıkartılırlar.
Demek, yetkili kurullarında görev alan üyelerinin isimlerini, Genel
Kumla katılacak temsilcilerinin, yetkili kumllarının seçimini
yaptığı tarihten itibaren
on beş gün içinde Federasyon
Başkanlığı'na yazılı olarak bildiımek zorundadır. Görevinden
ayrılan kişilerin yerine atanan kişileri de yine on beş gün içerisinde
Federasyon Başkanlığı'na bildiımek zorundadırlar.

(1) Kuzey

(2)

67/1999
12/2001
40/2004
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

67/1999
40/2000

(16)

Üyeliğin

10.

(2)
(3)

(4)
(5)

14.2.1986
R.G.16
EK-III
A.E.81

(6)

27.5.1993
R.G.52
EK-III
A.E. 243
Federasyon'dan
Ayrılan

Derneğin

Yeniden

Kaydı

11.

üyelik sona erer:
olarak üyelikten istifa etmeyi amaçlaması
durumunda; üç ay önce istifa etme isteğini bildirmesi dmumunda,
Derneğin feshedilmesi durumunda,
Bu Tüzük uyarınca çıkarılacak Federasyon disiplin ve ceza ile ilgili
Yönetmelik ve Genel Ceza Tüzüğü uyarınca çerçevesinde iln-aç
edilmesi dmumunda,
Bir yıl boyunca hiçbir etkinliğe katılınama dmumunda,
Arka arkaya üç Genel Kmul toplantısına, özrü olmaksızın
katılmama durumunda,
Federasyona üye derneğin sporcu sayısının onun altına düşmesi
veya üye olmak için aranan diğer şartları yitiımesi dmumunda
üyelik sona erer.

Aşağıdaki koşullarda

(1)

Sona Ermesi ve
Yitirilmesi
30.4.1979
R.G.36
EK-III
A.E.76

Yuıi içinde ve yuıi dışında başka takımlarla müsabaka yapmak
veya derneği adına özel müsabaka düzenlemek isteyen derneğin
önceden Federasyondan izin alması koşuldm. Ancak derneklerin
kendi iç bünyelerinde kendilerine lisanslı sporcularını teşvik için
yapacakları özel yarışmalar izne tabi değildir.
Yuıi içinde Federasyona kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler ile
yıırtdışında Federasyona kayıtlı olmayan gerçek veya tüzel
yapmaları
müsabaka
profesyonel
ülkemizde
kişilerin,
Federasyonun iznine bağlı olarak ve koyacağı özel izin şartlarına
uygun olarak yapılabilir.
Dernekler, sporcularının, antrenörlerinin, yöneticilerinin ve diğer
yetkili görevlilerinin sportmenlik dışı her türlü hareketinden
sorumludur.
Dernekler, Federasyonca, ulusal takım aday kadrolarına ve ulusal
takımlara çağrılan sporcularının ve antrenörlerinin bu çağrıya
uymalarını sağlamakla yükümlüdür.
Her demek, tüm sporcularını Beden Eğitimi Spor Yasası'nın
öngördüğü şekilde sağlık merkezlerinde sağlık kontrolünden
geçirmek zorundadırlar. Sağlık kontrolünden geçen sporcuların
sağlık raporları dernek tarafından Federasyona teslim edildikten ve
onay alındıktan sonra spor yapmaya devam edebilirler. Üye
dernek, bu Tüzük, bu Tüzük altında çıkarılan Yönetmelik ve
Yönetim Kurulu'nca bu kurallar uyarınca alınan kararlara uymakla
yükümlüdürler.
Üye demek, Federasyonun tüm olağan genel kurul ve/veya
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ve Yönetim Kumlu'nun
çağrısı üzerine yapılacak olan tüm toplantılara düzenli ve eksiksiz
olarak katılmakla yükümlüdürler.

Derneğin

yazılı

(1) Kendi isteğiyle Federasyondan istifa edip ayrılan derneğin istifa
edip ayrıldığı tarihten başlayarak yeniden üyelik için yaptığı
başvurulan üç ay geçmeden ve/veya Genel Kuıul yapılmadan
dikkate alınmaz. Demek istifasından önceki mali yükümlülüğünü de
cezalı olarak ödemesi duıumunda üyeliğe yeniden kabul edilir.
(2) Bu Tüzük ve bu Tüzük altında çıkanlınası öngöıülen disiplin ve
ceza ile ilgili yönetmelik uyarınca Federasyondan ihraç edilen
demek, cezai müeyyidede belirtilen süre sonunda yeniden üyelik
için başvuruda bulunabilir. Yeniden üyeliğe kabul edilen demek,
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Federasyonun yetkili
yeniden kazanır.

kumllarında

seçilme ve oy verme

haklarını

ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Yetkili
Federasyon 'un
Yetkili

12.

Federasyon'un yetkili

Organları

organları aşağıdaki

gibidir;

(1) Kurullar;

(A) Genel Kum!,

Organları,

Kurulları,

(B)Başkan,

Komiteleri ve
Bölge
Temsilcileri

(C) Yönetim Kumlu,
(Ç) Denetleme Kumlu,

(D)Disiplin ve Ceza Kumlu.
(2) Komiteler;
(A)Telmik Komite,
(B) Hakem Komitesi,
(C) Sınav Komitesi,
(Ç) Sicil, Lisans ve Aktarma Komitesi,
(D)Dış ilişkiler Komitesi,
(E) Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi,
(F) Organizasyon Komitesi,
(G)Eğitim Komitesi,
(H) Milli Güler ve Okul Sporları Komitesi
(1) Sağlık Komitesi,
(3) Bölge Temsilcileri;
(A)Lefkoşa

Bölge Temsilcisi,

(B) Gazimağusa Bölge Temsilcisi,

(C)Girne Bölge Temsilcisi,
(Ç)Güzelyurt Bölge Temsilcisi,
(D)İskele Bölge Temsilcisi.
(E) Lefke Bölge Temsilcisi
(4) Yönetim Kumlu, Kum!, Komite ve Bölge Temsilcilerinin

yanı sıra

önemli veya gerekli görülen kum!, komite ve bölge temsilcileri
oluştumlabilir. Kum! Üyeleri, Komite üyeleri ve Bölge Temsilcileri,
Başkanı'nm önereceği ve Yönetim Kmulu'nca onaylanacak
kişilerden oluşur. Başkan bu kurul ve komitelerin başkanlığını kendi
bünyesine alabilir veya yetkili kılacağı bir Yönetim Kumlu üyesine
veya kişiye verebilir. Gerekli görülen dummlarda Başkan
Kumllarda, Komitelerde ve Bölge Temsilciliklerinde boşalan
üyeliklerin yerine yenilerini atar.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul,
Genel Kurulun

Başkan,

13.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin ve Ceza Kurulu ile
İlgili Kurallar

(1)

Genel Kum!, Federasyonun en yüksek karar organıdır.

(2)

Genel Kum!, Yönetim Kumlu
temsilcisinden oluşm.

Oluşumu

Başkanı

ve üye derneklerin birer
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(3)

Genel Kurul'un
Görevleri

14.

(1)

Genel Kurulda ve Olağanüstü Genel Kuıulda Divan
Başkanlığı oluşturulur ve Divan Başkanı Genel Kurul'a
Başkanlık eder. Divan Başkanlığı, Genel Kurul üyeleri
tarafından oy çokluğu ile seçilen bir başkan ve iki sekreterden
oluşur. Genel Kurullarda oluşturulan Divan Başkanlığı 'nın iki
sekreteıi tutanakları tutmakla görevlidir.
Olağan

Olağan

Genel Kurul

toplantıları

ile ilgili

kurallar

aşağıdaki

uygulanır;

Genel Kurul
içerisinde yapılır,

toplantıları

her

yıl

Ocak

ayı

(A)

Olağan

(B)

Geçmiş mali yıl tablosunu aklamak, yeni yıl mali
bütçesini incelemek,
Geçmiş yıl faaliyet programını aklamak, yeni yıl faaliyet
programını incelemek,

(C)
(Ç)

3 (Üç) yılın sonunda yapılacak Olağan Genel Kurul
Toplantılarında Federasyon Başkanı seçmek, Başkan'ın
listesinde bulunan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu
ve Disiplin ve Ceza Kurulu üyelerini onaylamak,

(D)

Yönetim Kurulu'nca
yapmak,

(E)

Federasyon'un ihtiyaç ve

hazırlanan

Tüzük

gelişimiyle

değişikliklerini

ilgili tedbirleri

görüşmek,

(F)

Gündemde yer alan

konuları

görüşmek

ve karara

bağlamak,

(2)

(G)

Federasyon Başkana ve Yönetim Kurulu'na özel yetkiler
ve görevler vennek,

(H)

Federasyon bütçesini aşmayacak miktarda borçlanmak
ve/veya gelir kaynaklarını çoğaltmak ve/veya devletin
yardımı dışında ayı·ı hesap altında tutmak ve bu iş için
Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

Olağanüstü

Genel Kurul

toplantıları

ile ilgili

aşağıdaki

kurallar

uygulanır;

(A)

Yönetim Kuıulu ve Denetleme Kumlu'nun
talebi ile veya derneklerin üye tam sayısının üçte
ikisinin yazılı talebi ile toplanır.

Başkan,
yazılı

(B)

Demelderin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kuıul
toplantı gündemini ve toplantı nedenlerini açıkça
Bildirimde bulunulmayan
koşuldur.
bildirmeleri
dilekçeler dikkate alınınaz.

(C)

talebi Yönetim
Olağanüstü Genel Kurul toplantı
Kurulu'nca en geç otuz gün içerisinde gerçekleştirilir.
Önceden belirlenen gündem maddeleri dışında gündem
maddesi oluştuıulamaz ve göıiişme yapılamaz.

(Ç)

(D)

Tüzük maddeleri ile ilgili herhangi bir
talebinde bulunulamaz.

değişildik
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Genel Kurulun
Toplanma
Zamanı ve Yeri

15.

(1)

Olağan Genel Kurul toplantılarının yer, gün, saat ve gündemi
Yönetim Kurulu'nca tespit edilerek, en geç on beş gün önceden
üye derneklere yazılı olarak bildirilir, Federasyon idari binası
ilan tahtasına asılır ve basın yolu ile kamuoyunun bilgisine
getirilir.

(2)

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları üye derneklerin yazılı
talepleri ile en geç otuz gün içerisinde yapılmalıdır. Yazılı
istemler dikkate alındığında Yönetim Kurulu, derneklere
toplantının yapılacağı yeri, günü, saati ve gündemi en geç yedi
gün önceden bildiımekle yükümlüdür. Başkan, Yönetim Kurulu
veya Denetleme Kmulu'nun yazılı talebi ile yiımi döıt saat
önceden derneklere, bildiıimde bulunmak suretiyle Olağanüstü
Genel Kurul toplantısına çağırabilirler. Bu çağrılar; basın, yayın ,
telli ve telsiz iletişim araçları, e-mail ve/veya faks kanalı ile
yapılabilir.

Genel Kurulun

16.

(1)

için aranan çoğunluğun sağlanıp
veya onun görevlendireceği bir
Yönetim Kurulu üyesinin, üye demek temsilcilerinin listesini
incelemesi ve isimlerini okuyarak yapacağı yoklama ile tespit
edilir.
Genel Kurul

toplantısı

sağlanmadığının

Toplantı

Yeter Sayısı ve
Karar Alma
Sayısı

Başkan

(2)

Genel Kurul toplantılarında üye dernek temsilcilerinin yarıdan
bir fazlasının hazır olması, toplantının yeter sayısını oluşturur.
Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde toplantıya otuz
dakika ara verilir. Aradan sonra en az üçte bir üye temsilcisinin
hazır olması ile Genel Kurul'da oturum açılır. Belirtilen bu
sayının da sağlanamaması durumunda toplantı bir hafta sonra
aym gün ve saatte yapılmak üzere eıtelenir. Yapılacak olan bu
toplantıda hazır bulunan üye demek temsilci sayısı , toplantı
yeter sayısı olarak kabul edilir.

(3)

Genel Kurul'da çoğunluk sağlandıktan sonra herhangi bir
toplantının
ayrılması
salonundan
toplantı
temsilcinin
geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemez.

(4)

Karar, toplantıya katılan üye demek temsilcilerinin oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın ayut edici oyu
vardır.

Genel Kurul
Toplantılarında

17.

(1)

Olağan

şekilde

Genel Kurul
belirlenir:

toplantısmda

gündem

aşağıda düzenlendiği

Görüşülebilecek

Konular
(A)

konular yanında, üye
günden yetmiş iki saat
öncesine kadar gündemde göıüşülmesini istediği yeni
konu veya konulan yazılı olarak Yönetim Kurulu'na
bildirebilir. Yönetim Kurulu gerekli görmesi durumunda
bu istemleri dikkate alarak gündemde değişiklik yapabilir.
Yönetim Kurulu'nca

beliıtilen

derneğin toplantının yapılacağı

(B)

Olağanüstü Genel Kurul gündemine Tüzüğe aykırı
olmayan maddeler eldenmesine ilişkin öneriler, Genel
Kurul üye tam sayısının en az beşte ikisi tarafından yazılı
olarak yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilen öneriler
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gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha
önce ilan edilen gündem maddeleri göıüşülüp karara
bağlandıktan sonra ele alınır.
(2)

Olağanüstü

Genel

düzenlendiği şekilde

Kurul toplantısında
belirlenir;

gündem

aşağıda

Genel Kurul Toplantılarında, toplantı çağrısında
belirtilen gündemde yer alan konu/veya konular dışında

Olağanüstü

göıüşme yapılamaz.

Tüzük

18.

Değişikliği

Bu Tüzüğü değiştirilmesinde Olağan Genel Kurul yetkili olup, üye
derneklerin temsilcilerinin yarıdan bir fazlasının Olağan Genel Kurul
toplantısında hazır bulunması ve yapılacak oylama sonucunda
derneklerin en az üçte ikisinin Tüzük değişikliğini onaylaması ile
gerçekleşir.

Genel Kurul

19.

(1) Genel Kurul toplantılarında Başkan ile üye demek temsilcilerinden
birer temsilci oy kullanma hakkına sahiptir.
(2) Federasyon'a başkanlık yapmış fahri başkanlar, kurul ve komite
üyeleri ile bölge temsilcileri de Genel Kurullara katılabilirler.
Ancak, oy kullamna hakları yoktur.
(3) Üye dernekler, Genel Kurul toplantılarına temsilci göndermek,
toplantılara eksiksiz ve düzenli bir biçimde katılmakla yükümlüdür.
(4) Toplantının açılışında hazır bulunan temsilci daha sonra toplantıdan
ayrıldığı takdirde, toplantıya katılmamış ve katılına yükümlülüğünü
yerine getirmemiş sayılır. Toplantıya katılmayan derneklere bu
Tüzüğün 9'uncu ve l0'ncu maddeleri ile bu Tüzük altında
çıkarılması öngörülen disiplin ve ceza yönetmeliğine dayanarak
Yönetim Kurulu ve/veya Disiplin ve Ceza Kurulu cezai müeyyideler
uygular.
(5) Genel Kurul'a katılacak dernek temsilcilerinin, kendi derneklerinin
yönetim kurulu üyesi ve/veya Kickboks ve/veya Muaythai spor dalı
sorumlusu ve on sekiz yaşından büyük olması koşuldur.
(6) Genel Kurul'da üye derneklerin birer oyu vardır. Ancak, Genel
Kurul toplantısında derneğin temsilcisinin oy kullanabilmesi için
derneğin, Federasyonun bir önceki yıl düzenlediği faaliyetlerin en az
yarısına iştirak etmesi koşuldur.
(7) Bu Tüzüğün 9'uncu maddesinde belirtilen üyelik koşullarını,
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren dernekler,
Genel Kurullarda temsil edilme hakkına sahiptir.

20.

(1) Genel Kurulda Federasyon yetkili organlarına aday olanların
seçimler dışında kalan konularda tüm oylamalar, bu Tüzükte başka
kural bulunmadıkça açık oylama şeklinde yapılır.
(2) Açık oylama, başlangıçta el kaldırmak suretiyle, bu yolla sonuç
alımnadığında ve oy kullananların ne yönde oy kullandıkları
saptanmadığında, üye dernek temsilcisinin, "Kabul", "Ret" veya
"Çekimser" sözcüklerinden birini yüksek sesle söyleyerek
açıklaması suretiyle yapılır.
(3) Oylamaya geçilmeden önce Başkan veya Divan Başkanı, oya
sunulan konuyu yüksek sesle okumak, oylama yöntemi hakkında
Genel Kmul'a açıklama yapmak ve oylama sonucunu saptayarak
Genel Kurul'a duyuımak zorundadır.

Toplantılarına

Katılacak

Derneklerin
Yükümlülükleri

ve
Sorumlulukları

Genel Kurulda
Oy Kullanmak
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seçimler, Yönetim Kumlu'nun önceden
ad ve soyadları ile karşılarında boş kareler
bulunan ve Federasyonun mührünü taşıyan oy pusulaları
kullanılmak suretiyle yapılır.
(5) Üye dernekler, Genel Kuıullarda ve diğer tüm toplantılarda oyunu
bizzat kullanırlar.
(6) Oy pusulalarının, oy hakkına sahip temsilcilere dağıtılması ve
kullanılan oy pusulalarının sayım ve döküm işlemi Divan Başkanı
ve iki sekreteri tarafından açık olarak yapılır. Sonuç bir tutanakla
saptanarak Divan Başkanı tarafından Genel Kumla açıklanır .
(7) (A) Kullanılan oy pusulası sayısı dağıtılan oy pusulası sayısı ile eşit
olduğu takdirde oy verme işlemi geçerli sayılır.
(B) Kullanılan oy pusulası sayısı dağıtılan oy pusulası sayısından az
veya fazla ise seçim ve oy verme işlemi tekrarlanır. Fazla oy
pusulasını kullanan temsilci tespit edildiği takdirde Genel
Kuml 'dan ihraç edilir, Genel Kuıullarda temsilci olarak görev
alamaz ve Federasyonda seçme ve seçilme hakkını yitirir.
(4) Gizli olarak

yapılacak

hazırlayacağı adayların

Genel Kurulun

21.

(1) Genel Kuml'da söz isteme kayıt sırasına göre verilir ve hiçbir
temsilci söz almadan konuşamaz. Söz alan temsilci de konuşulacak
konu dışmda konuşma yapamaz.
(2) Söz alan temsilciler konuşmadan, daha önce söz alan ve konuşan
temsilcilere ikinci kez söz verilmez.
(3) Söz alan temsilci ayağa kalkmak suretiyle konuşmasını yapar ve
temsilcinin konuşması sona erinceye kadar diğer temsilciler onu
sessizlik içerisinde ve yerlerinde otunnak suretiyle dinlerler.
(4) Oylamaya başlandıktan sonra oylama sonucu Başkan tarafmdan
açıklanmadıkça kimseye söz verilmez.
(5) Gündemdeki konuların görüşülmesinde ilk önce Başkan veya
görüşülen konunun niteliğine göre Başkanın yetkilendireceği
Yönetim Kumlu üyesi konuşur. Konu üzerinde genel görüşme bu
konuşmalardan sonra başlar. Görüşülecek konunun bir üye demek
tarafından önerilmiş ve gündeme alınmış olınası duıumunda ise ille
önce o üye demek temsilcisi konuşma haklcına sahip olur.
(6) Toplantıya ara verilmesi veya toplantının belirli bir süre ertelenmesi
yönünde önerge verilmesi duıumunda, talep edilen ara veya
eıieleme görüşülmekte olan konunun sonuçlandırılmasından sonra
olur. Verilen ara kesinlikle otuz dakikayı geçemez.
(7) Genel Kurul çalışmalarını aksatacak davranışlarda bulunan, sözlü
veya eylemli olarak Divan Başkanı veya üyelerine saldırıda
bulunan, konuşmasında kaba, yaralayıcı ve aşağılayıcı sözler
bulunan veya gürültü ve kavgaya neden olan temsilciler, Başkan
tarafından önce uyarılır. Yapılan uyarıya karşın bu tür eylem, söz ve
davranışlara devam edildiği takdirde Başkan tarafından Genel Kuıul
salonundan çıkartılır ve duıum bir yazı ile temsilcinin bağlı olduğu
derneğe bildirilir. Genel Kurul toplantısından çıkaıiılan temsilci,
Genel Kuml sonrası Yönetim Kuıulu tarafından gerekli göıülmesi
dummunda Disiplin ve Ceza Kuıulu'na veya Genel Ceza Kuıulu'na
sevk edilebilir.

22.

(1) Genel Kuml toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlar,
karar defterinde kayıt altına alınır, Divan Başkanı ve sekreterleri
tarafından imza edilir.

Çalışma

Düzenine Ait
Kurallar

Genel Kurul'un
Toplantı
Tutanakları
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(2) Karar

defterinde kayıt altına alınan konulan ve demek
temsilcilerinin konuşmalarını içeren konuları ve bunlarla ilgili
alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir ve on beş gün
içerisinde Genel Kurul'a katılan tüm üyelere imza karşılığında
verilir.
(3) Üye demek temsilcileri konuşmalarında yer alması gerektiği halde
yer almayan veya konuşmalarında düzeltilmesi gereken hususları ve
bunlarla ilgili alınan kararlarının tutanakta düzeltilmesi için teslim
tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Federasyon Başkanlığı'na
gerekçeleriyle yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.
(4) Yedi gün içerisinde itiraz olmadığı takdirde tutanaklar kesinleşir.
İtiraz olması durumunda ise tutanaklar istem uyarınca düzeltilir ve
durum üye derneklere bildirilir.
(5) Yönetim Kurulu, Genel Kuıul kararlan ile Federasyon organlarına
seçilen veya atanan kişilerin ad ve soyadlarını gerekli yerlere yazılı
olarak bildiıınek zoıundadır.
Başkan

23.

Başkan olabilmek için aranan şartlar;
(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak.
(B) On sekiz yaşını doldummş olmak.
(C) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.
(Ç) Müracaat tarihinde herhangi bir spor kuruluşu veya kurullarında
üye veya görevli olmamak.
(D) Adaylık başvurularının seçim tarihinden en az yetmiş iki saat
önce bir yazı ile Federasyon Başkanlığı'na sunulmuş ve
Yönetim Kurulu'ndan onay almış olması gerekir.
(2) Başkan adaylarından istenen belgeler;
(A) Adaylık başvuru dilekçesi,
(B) Kısa özgeçmiş,
(C) Kimlik kartı fotokopisi,
(Ç) Karakter belgesi,
(D) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin ve Ceza Kurulu
asil ve yedek üyelerinin listesi

24.

Başkan, başkan adayları arasından Genel Kurul toplantısına katılan
Federasyona üye derneklerin tam sayısının yarıdan bir fazlasının
oyu ile üç yıllığına seçilir.
(2) Başkanlık seçiminde adaylardan herhangi birisinin öngörülen yeterli
oyu temin edememesi durumunda, Başkanlık seçimi on beş gün
sonra yapılacak Genel Kuıul toplantısında en yüksek oyu alan iki
aday arasında yeniden yapılır.
(3) Oyların eşitliği durumunda Genel Kurul otuz dakika ara ile başkan
seçilene kadar tekrarlanır.

25.

(1)

Beden Eğitimi ve Spor Yasası ile bu
olarak Federasyonu temsil eder.

(2)

Gerekli

Olabilmek
İçin Aranan
Şartlar

Federasyon
Başkanı'nın

Seçilmesi

Başkanın

(1)

(1)

Görev, Yetki ve

Tüzüğün amacına

uygun

Sorumlulukları

67/1999
40/2004
12/2011
gördüğü

zamanlarda Genel Kurul, Yönetim Kurulu,
ve Ceza Kuıulu, Denetleme Kuıulu ve diğer Kurul,
Komite ve Bölge Temsilcilerini olağan veya olağanüstü
toplantıya çağırır. Toplantılara başkanlık eder ve yönetir.
Disipliıı

1 ...,
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(3)

Bu Tüzük altında çıkarılması
Genelge ve Talimatların

öngöıülen

bütün Yönetmelik,
ve düzenli

hazırlanmasını

uygulanmasını sağlar

(4)

Uluslararası

Kickboks ve Muaythai spor dallan ile ilgili

kurallarının uygulanmasını sağlar.
çalışmaları

yapar.

(5)

Antrenör ve hakem yetiştiımek için gerekli

(6)

Lisans ve Federasyonu ilgilendiren belgeleri imzalar. Boşalan
Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, bu Tüzüğün ilgili madde
kuralları uyarınca yenilerini atar.
Federasyon adına demeç ve beyanat verir.

(7)
(8)

üyelerine, komite üyelerine ve bölge temsilcilerine
halinde sicillerine işlenmemek kaydıyla ihtar ve/veya
bir ay görevden uzaklaştırma cezası verebilir.
Federasyon idari işlerinde tam yetkiye sahiptir.
Kuıul

gerekliliği

(9)

Federasyon mali işlerinde imzası bulunmayan hiçbir miktar
ödenmez. Ödeme işlemlerinde ve mali konularda Mali Sekreter
ile birlikte imza eder.
(11) Başkan'ın yapacağı işler hakkında önceden Yönetim
Kurulundan onay alınması veya buna imkan olmadığı durumda
ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine getirınesi gerekir.
Yönetim Kurulu üyeleri arasında devamlı olarak huzursuzluk
(12)
çıkartan, asli görevlerini yapmayan ve/veya aksatan, bu
Tüzüğün 6'ıncı maddesinde belirtilen amaçlara aykırı hareket
eden kişi veya kişileri Yönetim Kurulunun onayı ile görevden
alabilir.
Başkan'ın görev süresi tamamlanmadan görevden ayrılması veya
herhangi bir nedenle Başkanlık görevinin boş olması durumunda
Yönetim Kuruluna Federasyonun Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve
üç yıllık başkanlık seçimlerinde olduğu gibi Genel Kurulu Federasyon
Başkan Yardımcısı açar. Başkan ve Yönetim Kurulunun topluca
istifaları durumunda ise, Spor Dairesi Müdüıü veya yetkilisi, Genel
Kurulunu yeni bir seçim için olağanüstü bir toplantıya çağırır ve
toplantıya başkanlık eder.

(10)

Başkanlığın

26.

Seçim Dönemi
İçerisinde
Boşalması

Yönetim
Kurulunun

27.

(1) Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter,
Mali Sekreter ve üç faal üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu'nda görev alacak olan üyelerin sporsever, iyi
ahlak sahibi, Federasyon'a üye derneklerin yetkili kurullarında
görevli olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı kişiler
arasından seçilir.

28.

(1)
(2)

Oluşumu

Yönetim Kurulu
Üyelerinin
Görev ve
Yetkileri

Başkan;

Federasyon Başkanı Yönetim Kurulunun da Başkanıdır.

Başkan yardımcısı;

(A) Federasyon yönetiminin
karşı

sorumludur.
ait

(B) Federasyon'a

hizmet ve faaliyetlerinin
görevli ve yetkili olup, Başkana

gerektirdiği

yüıütülmesini sağlamakla

demirbaş

listelerini

düzenler

ve

sorumluluğunu alır.

(C) Disiplin ve Ceza Kurulu'na aktarılacak davalar ile diğer
konuları hazırlar ve tutanak suretlerini derneklere gönderir.
(D) Bu Tüzük ve talimatların kendisine verdiği diğer görevleri
yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
(E) Başkanın bulunmadığı durumlarda, Başkanı tarafından
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yetkilendirilmek suretiyle Federasyona başkanlık eder ve tüın
yetkilerini kullanır.
(3) Genel Sekreter;
(A) Federasyonun tüm yazışmalannı yapar.
(B) Yönetim
Kurulu
toplantılarının
tutanaldannı
tutar,
Federasyonun tüın evrak ve dosyalarını düzenler ve muhafaza
eder.
(C) Üye derneklerin adres ve diğer bilgilerini içeren kayıtlarını
günlük olarak düzenler ve muhafaza eder.
(Ç) Federasyon sekretaryasınm düzenli çalışmasını sağlar.
(4) Mali sekreter:
(A) Federasyon'un tüm gelir ve gider işleıinden soıumludur.
(B) Gelir, gider ve genel harcamalan içeren defterleri tutar.
Makbuz ve diğer mali belgeleri muhafaza eder.
(C) Hesapları, Genel Kuıul, Yönetim Kumlu, Denetleme Kurulu
ve Genel Yönetim Kumlu'nun denetimine hazır bulundurur.
(Ç) Federasyon adına toplanan tüm gelirleri Federasyon adma
bir bankaya yatırır.
(D) Bankadan para çekmek için Başkan ile birlikte imza atma
yetkisine sahiptir.
(E) Her çeşit tahsilatı, Federasyon mührünü taşıyan dip koçanlı
kopyalı makbuz karşılığmda veya banka alındı belgesi
karşılığmda alır.

(F) Bütün makbuzlar mali sekreter veya onun yetkili vekili
tarafından imzalanır, mali selcreter yetkili vekilin dışmda başka
kimsenin Federasyon adına tahsilat yapmaya yetkisi yoktur.
(G) Mali Sekreter, aylık asgari ücret miktarından fazla meblağı
yanında tutamaz.
(H) Tüm mali konularda hukuki sorumluluğu vardır.
(1) Bu Tüzük ve bu Tüzük altında çıkarılması öngörülen
yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer görevleri de yerine
getirir ve yetkilerini kullanır.
(5) Faal üye:
(A) Başkanın vereceği görevleıi yerine getirir.
(B) Yönetim Kurulu kararı ile kurulınasına karar verilen kurul
ve/veya komitelere başkanlık eder.
(C) Kendisine başkanlığı verilen kurul ve/veya komiteler için
üyelerini atar ve Yönetim Kumlu'nun onayına sunar.
(D) İlgili olduğu kurul ve/veya komitenin düzenli işleyişinden,
toplanmasmdan, işlerin planlanmasmdan ve her ay çalışma
sonuçlarını
içeren bir raporun Yönetim Kuıulu'na
sunulmasmdan birinci derecede soıumluduı-.

Yönetim
Kurulu'nun
Sorumlulukları

29.

(1) Federasyon'un icra yetkisi olan en faal organdır. Yönetim Kurulu
üyelerinin sorumluluğu müşterek olup, bu Tüzük kurallanna aykırı
hareketlerden dolayı Genel Kuıul'a ve ilgili tüm mercilere karşı
topluca soıumluduı-lar.
(2) Yönetim Kuıulu en az ayda bir kez Başkan veya Başkan
Yardımcısmın daveti ile toplanır.
(3) Yönetim Kuı-ulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır.
Kararlar toplantıda mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği duıumunda Başkanın veya Başkan bulunmadığı
duıumlarda Başkan Yardımcısının ayırt edici oyu vardır.
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toplantılarında hazır bulunmaya
mazerete
sayılabilecek
izinli
Yasal
dayandırılmaksızm bir biri ardına üç toplantıya ve/veya bir yıl
içerisinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan Yönetim Kumlu
üyesinin görevi sona erer.
(5) İstifa eden ve/veya üyeliğini kaybeden Yönetim Kumlu üyelerinin
yerine Başkan yenilerini atar ve ilgili mercilere durumu yazılı olarak
bildirir.
(6) Bu Tüzüğün 6'ıncı maddesinde belirtilen Federasyon amaçlarının

(4) Yönetim Kumlu üyeleri kurul
zonınludurlar .

gerçekleşmesini sağlar .

(7) Yönetim Kurulu üyeleri kurul içinde uyumlu

çalışmak zorundadır.

Yönetim Kurulu kararlarına iştirak etmeyen üyeler görevleıinden
ayrılsalar da veya görevlerinden alınsalar da Yönetim Kurulu
kararlarına uymak ve Yönetim Kurulu içinde herhangi bir
anlaşmazlığı ifşa etmemek zorundadırlar.
(8) Yönetim Kurulu, her yıl Ocak ayı içerisinde çalışmalarını gösteren
bir faaliyet raporu düzenler.
Denetleme
Kurulunun

30.

(1) Denetleme Kurulu,

Başkanın

önerisi ve Genel Kumlunu

onayı

ile üç

kişiden oluşur.

(2) Denetleme Kumlu, sporsever, iyi ahlak sahibi, Federasyona üye

Oluşumu

derneklerin yetkili kurullarında ve Federasyonun diğer yetkili
organlarında görevli olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
yurttaşı kişiler arasından seçilir.
(3) Denetleme Kumlu üyeleri, seçilmelerini müteakip on beş gün
içerisinde yapacakları toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.
Denetleme
Kurulunun
Görev, Yetki ve

31.

Sorumlulukları

(1) Federasyon hesaplarını denetleyerek Genel Kmul ' a rapor verir.
(2) Gerekli hallerde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yönetim
Kumlu'na öneride bulunm.
(3) Denetleme Kurulu gerekli görülmesi durumunda denetim görevini
daha etkili bir şekilde yerine getirebilmek amacı ile deneyimli bir
muhasibin yardımını isteyebilir veya denetleme için yeminli bir
muhasibe verebilir. Denetim muhasip tarafından yapılırsa
Denetleme Kumlu Genel Kurul' a karşı sorumluluklarından
vazgeçmiş sayılmaz.

Disiplin ve Ceza
Kurulunun
Oluşumu

32.

(1) Disiplin ve Ceza Kurulu, Başkanın önerisi ve Genel Kurulun onayı
ile beş kişiden oluşm.
(2) Disiplin ve Ceza Kumlu, sporsever, iyi ahlak sahibi, Federasyona
üye derneklerin yetkili kurullarında ve Federasyonun yetkili
organlarında görevli olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
yurttaşı kişiler arasından seçilir.
(3) Disiplin ve Ceza Kuıulu'na seçilecek üyelerin en az üçünün
hukukçu olması koşuldm.
(4) Disiplin ve Ceza Kurulu üyeleri, seçilmelerini müteakip on beş gün
içerisinde yapacakları toplantıda kendi aralarından bir başkan, bir
başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkan, Disiplin ve Ceza
Kumlu'na başkanlık eder ve ayırt edici oyu vardır.
(5) Başkan'ın yokluğunda toplantılara başkan yardımcısı, ikisinin de
yokluğunda en yaşlı üye başkanlık eder.
(6) Raportör, olaylarla ilgili her türlü evrakı muhafaza eder, tutanakları
tutar. İş çokluğunda veya Raportörün yokluğu duıumunda üyeler de
Raportörlük görevi yapabilirler.
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Disiplin ve Ceza
Kurulunun
Görev, Yetki ve

33.

Sorumlukları

(1) Disiplin ve Ceza Kumlu, bu Tüzük altında çıkarılması öngörülen
disiplin ve ceza ile ilgili Yönetmelik ile Genel Ceza Tüzüğü'nde
beliıtilen istisnalar dışında, fiil ve işlemler hakkında kendisine bağlı
kuıuluş, demek ve kişiler hakkında kovuşturma açmak ve kararı
veıme yetkisine sahiptir.
(2) Disiplin ve Ceza Kumlu, Yönetim Kuıulu'nun aktaracağı sorunları
en geç on beş gün içerisinde göıüşür ve karara bağlar. Karar
tarihinden itibaren üç gün içerisinde karar ilgililere bildirilir. Gerekli .
gördüğü hallerde ilgili soıun için yetkilerini Genel Ceza Kuıulu'na
devredebilir.
(3) Federasyon'a üye derneklere, bunların yöneticilerine, sporcularına,
antrenörlerine, hakemlerine ve diğer yetkili kumllarında görevli
üyelerine, bu Tüzük ve bu Tüzük altında çıkarılması öngörülen
yönetmeliklere, spor ahlakına aykırı hareket hakkında bu Tüzük
altında çıkarılması öngörülen disiplin ve cezalar ile ilgili Yönetmelik
uyarınca cezai müeyyideler uygular.
(4) Federasyon'un şeref ve saygınlığını sarsıcı, zedeleyici, yıpratıcı
veya aşağılayıcı davranışlarda bulunan, demeç veren, yazı yazan üye
dernek ve/veya bunların yönetim kumlu üyesi, diğer yetkili
kurullarda görevli üyeler, sporcular, antrenörler ve hakemler
hakkında Yönetim Kurulu tarafından yapılan şikayetleri inceleyerek
karara bağlar.
(5) Disiplin ve Ceza Kurulu tarafından verilen cezalara karşı kararın
öğrenilmesinden ve/veya bunların yinni bir gün içerisinde Genel
Ceza Kurulu'na istinaf yapılabilir.
(6) Disiplin ve Ceza Kurulu'nca kişilere verilecek cezalarla ilgili
kurallar, Yönetim Kurulu'nca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikte
düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komiteler İle İlgili Kurallar

Teknik
Komitenin
Görev, Yetki ve

34.

(1) Teknik Komite, Başkanın önerisi ve Yönetim Kuıulu'nun onayı ile
bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Telmik Komitenin başkanlığını ilgili spor dalının en yüksek Ustalık
Derecesine sahip kişisi yapar.
(3) Teknik komitenin çalışma usul ve esaslan, Yönetim Kurulunun bu
Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile düzenlenir.

35.

Teknik Komite'nin görev, yetki ve sommlulukları şunlardır;
(1) Federasyon'un tüm telmik işlerinin sorumlusudur.
(2) Federasyon'un faaliyetlerinde meydana gelen telmik sorunları
çözüme ulaştırır.
(3) Ulusal takımların antrenörlerini tespit eder.
(4) Yönetim Kmulu'nun uygun gördüğü veya başka bir atama
yapmadığı takdirde, Teknik Komite Başkanı, Ulusal Takımların
Teknik Direktörlüğünü yapar.
(5) Teknik yetersizlik gördüğü zaman yabancı antrenör için
Federasyonu uyarır ve teminini sağlar.
(6) Başarılı antrenörlerin uluslararası seminerlere gönderilmesi için
öneride bulunur.
(7) Teknik konuları uygulatır. Teknik Kuıul'a uymayanları Disiplin ve
Ceza Kuruluna sevk için Yönetim Kuruluna rapor eder.
(8) Federasyon'un antrenörlerini, sporcularını ve müsabakalarını

Sorumlulukları

Teknik
Komite'nin
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
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denetler.
(9) Müsabaka kurallarını uygulatır. Teknik kararlan alır ve Ulusal
Talamı seçer ve hazırlar.
(10) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde faaliyet gösteren Kickboks ve
Muaythai spor dallarında faaliyet gösteren sporcu ve antrenörlerin
kafa ile kırış yapmaları, Üzerlerinden araba geçiımeleri, kendilerini
astırmaları, Üzerlerinde sopa kırdıımaları, çivi üzerinde yatarak
kırış yaptırmaları ve hayati tehlikeye sebep olabilecek hareketlerin
yapılması ve öğretilmesi yasaktır. Bu hareketleri yapanların
Disiplin ve Ceza Kuıulu'na sevki için Teknik Komite Başkanı,
Yönetim Kurulu'na rapor verir.
(11) Kickboks ve Muaythai spor dallarında görev yapacak antrenörlerin
sınıflandırılması için gerekli yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavları
yapar, değerlendiıir ve sonuçları antrenörlerin özlük dosyalarına
işler.

(12)

Yılda

bir kez

antrenör kursunda, yazılı, sözlü ve
belirler.
sonucunda bir alt kademeden bir üst

yapılan

uygulamalı sınavlara katılım kurallarını

(13) Antrenörleri sınavlar
kademeye atar.
(14) Disiplin ve Ceza Kurulu
özlük dosyalarına işler.
Hakem
Komitesinin

antrenörlere verilen

cezaları,

36.

(1) Hakem Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim Kumlu'nun onayı
ile bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Bu komitenin başkanlığını ilgili spor dalının en yüksek sınıfına haiz
hakemi yapar.
(3) Hakem komitesinin çalışına usul ve esasları, Yönetim Kurulunun bu
Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile düzenlenir.

37.

Hakem Komitelerinin görev, yetki ve

Oluşumu

Hakem
Komitesi'nin
Görev, Yetki ve

tarafından

sorumlululdarı şunlardır:

Sorumlulukları

Komitesi, tüm resmi ve özel müsabalcalarda görev alacak
olan hakemlerin tayinini yapar ve erken bir zamanda ilgili
halcemlere bu tayinleri bildirir.
(2) Hakemlerin eğitim ve özlük haklarının temininde Yönetim Kurulu
ile müşterek çalışma yapar.
(3) Kickboks ve/veya Muaythai spor dallarında görev yapacalc
halcemlerin sınıflandırılması için yazılı, sözlü ve uygulamalı
sınavları yapar, değerlendirir ve sonuçlarını hakemlerin özlük

(1)

Halceın

(4)

Yılda

dosyalarına işler.

bir kez

yapılan

Halcemlik Kursu'nda

uygulamalı sınavlara katılım kurallarını belirler.
Disiplin ve Ceza Kuıulu tarafından hakemlere

yazılı,

sözlü ve

verilen cezaları,
özlük dosyalarına işler.
(6) Hakem Komitesi gerekli gördüğü durumlarda toplantılar yapar
ve/veya Başkanın teklifi ile Yönetim Kumlu'nun toplantılarına
katılır ve Yönetim Kuıula gerekli bilgi ve önerilerini sunar.
(7) Hakemlere verilen görevleri yerinde denetler.
(8) Yuıi dışında yapılacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri
Yönetim Kumlu'nun onayına sunar.

(5)
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Sınav

(1)

39.

Sınav

Oluşumu

Sınav

Sınav Komitesi, Başkanı'nın önerisi ve Yönetim Kumlu'nun onayı
ile bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Sınav Komitesinin başkanlığını, komite üyelerinden en yüksek
Ustalık Derecesine sahip kişisi yapar.
(3) Sınav Komitesinin çalışma usul ve esasları, Yönetim Kumlunun bu
Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile düzenlenir.

38.

Komitesinin

Komitesinin görev, yetki ve

sommlulukları şunlardır;

Komitesinin
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
sınavlarını yapar.
Kickboks veya Muaythai spor dallarında faaliyette
bulunmuş kişilerin yabancı ülke resmi Federasyonlarından almış
oldukları belgeleri Teknik Komite ve/veya Eğitim Komitesi
tarafından incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra
Yönetim Kumlu'nca denkliği onaylanır.
Bu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde karar vermeden önce
bu kişilerin Sınav Komitesinin düzenleyeceği denklik sınavına tabi
tutulmasını isteyebilir. Denklik sınavına tabi tutulan kişilere hak
ettikleri belge verilir. Mevcut belgelerinde belirtilen derecelerin
verilmesi zorunlu değildir.
(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai spor
dallarında faal olan sporcu, antrenör ve hakemler, Federasyondan
yazılı izin almadan yıırt dışında sınava giremez, diploma ve seıtifika
getirtemez. Kişilerin bu şekilde alacağı diploma ve sertifikalar
geçersiz sayılır.
( 4) Kickboks ve Muaythai spor dalları ile ilgili uluslararası diploma ve
sertifikalar, sadece Federasyon tarafından getirtilebilir. Şahsi alınan
hiçbir uluslararası diploma ve sertifika geçerli değildir.

(1) Sporcu ve antrenörlerin terfi veya denklik

(2) Yurt

Sicil, Lisans ve
Aktarma
Komitesinin

40.

(1) Sicil, Lisans ve Aktarma Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim
Kumlu'nun onayı ile bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Sicil, Lisans ve Aktarma Komitesinin Çalışma usul ve esasları,
Yönetim Kurulunun bu Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile
düzenlenir.

41.

Sicil, Lisans ve

Oluşumu

Sicil, Lisans ve
Aktarma
Komitesi'nin
Görev, Yetki ve

dışında

Aktamıa

Komitesi'nin Görev, Yetld ve

Sorwnlulukları

şunlardır;

Sorumlulukları

(1) Federasyon'a üye derneklerin kayıt işlemlerini yapar ve muhafaza
eder.
(2) Federasyon'a üye olan derneklerin sporcu kayıtlarını tutar.
(3) Sporcuların lisans işlemlerini yapar, Başkamn imzasına sunar.
(4) Sporcularm özlük dosyalarını düzenli ve günlük olarak tutar,
sporcularla ilgili eksik bilgi ve belgeleıin tedarik edilmesini sağlar.
(5) Hakem Komitesi ile istişarede bulunarak sporcuların, müsabakalara
katılıp katılamayacağı hususunda bilgi verir.
(6) Her yıl vizesi yapılacak lisanslarda tam teşekküllü bir hastaneden
sağlık rapom arar.
(7) Sporcu aktarma işlemleıini yapar, gerekli kayıtlan yeniden düzenler.
(8) Hakemlerin ve antı·enörleıin kademelerine göre lisans işlemlerini
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yapar.
Dış İlişkiler

42.

(1) Dış İlişkiler Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim Kumlu'nun
onayı ile bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Dış İlişkiler Komitesinin Çalışma usul ve esaslan, Yönetim
Kuıulunun bu Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile
düzenlenir.

43.

Dış İlişkiler Komitesi'nin görev, yetki ve soıumlulukları şunlardır;

Komitesi'nin
Oluşumu

Dış İlişkiler
Komitesinin
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları

(1) Federasyon'un

yurtdışı

yazışmalarını,

Başkanı'nın

denetimi,

gözetimi ve bilgisi dahilinde yapar.
(2)

Ymidışı temaslarını araştırır, bağlantılarını kurar ve bu girişimleri
sonucu gerçekleşecek yuıidışı temaslan hakkında Yönetim

Kurulu'na rapor sunar.
Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai
Kıbrıs
Federasyonu'nu yabancı ülkelerde tanıtmak için girişimlerde
bulunur.
(4) Federasyonu ve Federasyonun faaliyetlerini dünyaya tanıtmak için
günün teknolojik imkanlarını kullanır.
(5) Federasyon Başkanı 'na yurt dışı temaslarında ve toplantılarında
talepte bulunması halinde rehberlik ve tercümanlık yapar.

(3) Kuzey

Basın

ve
Halkla İlişkiler
Komitesi'nin

44.

(1) Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim
Kumlu'nun onayı ile bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Basın ve Halkla İlişkiler Komitesinin çalışma usul ve esasları,
Yönetim Kurulunun bu Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile
düzenlenir.

45.

Basın ve Hallda İlişkiler Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlululdarı

Oluşumu

Basın

ve Halkla
İlişkiler
Komitesi'nin
Görev, Yetki ve

şunlardı;

Sorumlulukları

basın ve yayım kuıuluşlarına
hususunda "Basın Bildirileri" hazırlar.
(2) Federasyonu tanıtıcı çalışmalar yapar. Bu çalışmaları basın ve
yayım organları kanalıyla kamuoyuna duyurur.
(3) Müsabakalar sonrasında etlönliklerin yapılışı ve sonuçlarının
düzenli şekilde kamuoyunun bilgisine getiıilmesi hususunda "Basın
Bülteni" hazırlar ve basın ve yayım organlarına gönderilmesini

(1) Federasyon'un bütün etkinliklerinin
aktarılması

sağlar.
dalları ile ilgili basında yer alan
haberlerin derlenip, toparlanmasını ve arşivlenmesiııi sağlar.
(5) Federasyon hakkında basın ve yayım organlannda çıkan yanlış ve
yanıltıcı haberleri inceleyerek tekzip yazısı hazırlar ve Başkanın
onayını aldıktan sonra yayımlatır.

(4) Kickboks . ve Muaythai spor

Organizasyon
Komitesinin
Oluşumu

46.

(1) Organizasyon Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim Kmulu'nun
onayı ile bir başkan ve en az dört üyeden oluşur.
(2) Organizasyon Komitesinin çalışma usul ve esasları, Yönetim
Kurulunun bu Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile
düzenlenir.
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Organizasyon
Komitesi'nin
Görev, Yetki ve

47.

Organizasyon Komitesi'nin görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır;

Sorumlulukları

(1) Federasyonun faaliyet
yardımcı

programlarının hazırlanmasında

Federasyona

olur.

(2) Ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleşmesini sağlar.
(3) Organizasyonlarda, gerekli gönnesi halinde Federasyona bağlı

hakem, antrenör ve

sporcuları

organizasyonda görevlendiıir.

hazırlıkları ve
Bölge Temsilcileri ve/veya Federasyon Temsilcisi ile
biri ikte yapar.

(4) Faaliyetler ve müsabakalar için gerekli tüm
çalışmaları

Eğitim

(1)

49.

Eğitim

Komitesinin
Oluşumu

Eğitim

Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim Kumlu'nun onayı ile
bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(2) Eğitim Komitesinin çalışma usul ve esaslan, Yönetim Kurulunun bu
Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile düzenlenir.
Eğitim

48.

Komitesi'nin görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır;

Komitesinin
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları

yapılacak olan kurs, seminer, kongre, konferans ve bu
gibi eğitsel program düzeninden ve işleyişinden sorumludur.
(2) Hakem, antrenör ve sporcuların kurs ve sınavlarında, ilgili
komitelere her türlü teknolojik bilgi ve lojistik desteği sağlar.
(3) Kurs, seminer, kongre, konferans ve bu gibi eğitsel faaliyetlerde
kullanılmak üzere gereken her türlü bilgi ve belgeleri hazırlar.
(4) Kurs, seminer, kongre, konferans ve bu gibi eğitsel programların ve
faaliyetlerin bütün belge ve bilgilerinin korunacağı bir arşiv
kurmakla sorumludur.

(1) Yurtiçinde

Milli Günler ve
Sporları
Okul
Komitesi'nin

50.

Yönetim Kurulunun

Komitesi, Başkan'ın önerisi ve
ile bir başkan ve en az dört üyeden

Sporları

onayı

oluşur.
Sporları Komitesinin çalışma usul ve esasları,
Yönetim Kurulunun bu Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile
düzenlenir.
Milli Günler ve Okul Sporları Komitesinin görev, yetki ve

(2) Milli Günler ve Okul

Oluşumu

Milli Günler ve
Sporları
Okul
Komitesinin
Görev, Yetki ve

(1) Milli Günler ve Okul

51.

soıumluluklan şunlardır;

Sorumlulukları

(1) Ülkemizde düzenlenecek Milli Günler kutlama faaliyetlerinde

Federasyon Başkanı'nın direktifi doğrultusunda Federasyonu temsil
edecek demek, antrenör ve sporculara gerekli bilgilendiımeyi yapar
ve gerekli koordineyi sağlar,
(2) Ülkemizde düzenlenecek Okullar arası spor faaliyetlerinde
Federasyon Başkanı'nın direktifi doğıultusunda Okullarla iletişime
geçer, tanıtım faaliyetlerinde bulunur ve Eğitim Bakanlığı ile gerekli
koordineyi sağlar,
(3) Görevlerini yerine getirirken tespit ettiği olumlu ve/veya olumsuz
hususları ve önerilerini hazırlayacağı bir raporla Yönetim
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Kurulu'nun bilgisine getirir.
Sağlık

(1)

53.

Sağlık

Oluşumu

Sağlık

Sağlık Komitesi, Başkanın önerisi ve Yönetim Kumlu'nun onayı ile
bir başkan ve iki üyeden oluşur.
(2) Sağlık komitesinin çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulunun bu
Tüzük uyarınca hazırlayacağı yönetmelik ile düzenlenir.

52.

Komitesinin

Komitesinin görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır;

Komitesinin
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları

Sağlık Komitesi, sağlığı ilgilendiren konularda danışma mercii olup,
Federasyona bağlı sporcuların yılda en az bir kez sağlık
kontrolünden geçirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) Federasyon'un ihtiyacı olan sağlık malzemelerinin teminini sağlar
ve kullanıma hazır bulundmıır.
(3) Ulusal takım sporcularının kamp süresince sağlık kontrollerini yapar
ve sporcuların durumu hakkında Yönetim Kuıulu'na bilgi verir.
(4) Sağlık Komitesi üyeleri, yurtiçindeki ve yurtdışındaki organizasyon
tarafından
Kuıulu
Yönetim
müsabakalarda
ve/veya
görevlendirilebilirler.

(1)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölge Temsilcileri İle İlgili Kurallar
Bölge
Temsilcilerinin

54.

onaylayacağı kişilerden oluşur.

Oluşumu

Bölge
Temsilcilerinin
Görev, Yetki ve

Başkanın önereceği

ve Yönetim Kurulu'nun
Bölge Temsilcileri, Federasyonun
talimatı ile görev yaparlar. Gerektiğinde Yönetim Kuıulu kararı ile
görevden alınıp değiştirilirler.
(2) Bölge Temsilcileri, bu Tüzüğün 12'nci maddesinde belirtilen
bölgelerde oluşabileceği gibi, Yönetim Kmulu'nun uygun göreceği
bölgelerde de oluşturulabilir.

(1) Bölge Temsilcileri

55.

Bölge Temsilcilerinin görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır;

Sorumlulukları

(1) Bölge Temsilcileri, görev yaptıkları bölgede, Federasyonu temsil
eder.
(2) Bölge Temsilcisinin görev bölgesinde yapılacak organizasyonlarda,
Organizasyon Komitesi ile birlikte aktif görev alır.
(3) Bölge Temsilcisinin görev bölgesinde yapılacak olan özel
müsabakaları Federasyonun bilgisine getirir ve özel müsabakalar
için gerekli izinlerin alınmasını sağlar.
(4) Bölge Temsilcisinin görev bölgesinde Kickboks ve Muaythai spor
dallarında destek olabilecek kişilerle bağlantı kurar ve bu kişiler ile
birlikte ülkedeki Kickboks ve Muaythai spor dallarının gelişmesi
için çalışmalar yapar.
(5) Bölge Temsilcisinin görev bölgesinde Kickboks ve Muaythai spor
dallarında yeteneği olan çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda
spor yapabilmesine olanak sağlar.
(6) Federasyon'un Kuıul ve Komiteleri tarafından alınan kararlarına
uymak ve kendi görev bölgelerinde uygulatmakla yükümlüdürler.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Mali Kurallar
Federasyonun
Gelir
Kaynaklan

56.

Federasyonun
Giderleri

57.

Harcama Yapma
ve Taahhütte
Bulunma

58.

Başkan'ın

Mali Yetkileri

Mali
Yükümlülüklerde
Özel Komitelerin
Oluşumu

Ayni ve
Nakdi
Yardımlar

(1) Kuzey

Kıbrıs

Türk Cumhuriyeti Mali Bütçesi'nden yapılacak devlet

yardımları.

Demek üye kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı.
Üye kuruluşlardan alınacak yıllık aidat.
Federasyon'a yapılacak bağış ve yardımlar.
Federasyon'ca düzenlenecek sportif veya sosyal faaliyetlerden elde
edilecek gelir.
(6) Ülkemizde profesyonelce yapılacak olan sportif faaliyetlerden elde
edilecek gelir.
(7) Lisans, vize, sınav ve aktarma ücretleri.
(8) Yukarıdaki fıkralarda beliıiilenler dışında kalan diğer gelirler.

(2)
(3)
(4)
(5)

(1) Kickboks ve Muaythai spor dallarının gelişmesi için bu Tüzüğün
6'ncı maddesinde beliıiilen amaçlara ulaşılması için yapılan
harcamalar.
(2) Hakem ve Antrenörlere hizmetleri karşılığı yapılan ödemeler.
(3) Ulusal takım sporcusu, hakem, antrenör ve Yönetim Kumlunun iaşe
ve/veya ibate ve/veya yollukları.
(4) Kurs hocalarına yapılan ödemeler.
(5) Federasyonun bu Tüzüğün 65'inci maddesi uyarınca istihdam edilen
kişiler için yapılacak giderler.
(6) Yönetim Kumlu'nun uygun göreceği ve onaylayacağı diğer giderler.

(l)Yönetim Kurulu kararı olmadan aylık asgari ücretin üç katı karşılığı
Harcama yapamayacağı gibi taahhütte de bulunamaz.
(2) Aylık asgari ücretin üç katı karşılığını geçmeyen faturalar için
Başkan ve mali sekreterin müşterek imzaları ile harcama yapılabilir.
(3) Aylık asgari ücretin üç katının aşılması durumunda Yönetim Kurulu
kararı gerekir.
(4) Acil durumlarda başkan, Yönetim Kurulu'ndan sözlü olarak onay
aldığı takdirde gerekli harcama yapılır. Ancak ilk Yönetim Kurulu
toplantısında bu karar onaylanınalıdır.
59. Başkan, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon adına ve Federasyon
amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak her çeşit taahhüde giımeye,
borç almaya, dava ikamesini, davadan feragat muamelelerine ve bunlara
ilişkin işleri yapmaya yetkilidir.
60. Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yarayacak, Federasyonu mali
yükümlülükler altına sokacak ve Yönetim Kurulu'nca yapılmasına karar
verilen herhangi bir faaliyet, çoğunluğu Yönetim Kumlu üyelerinden
oluşan özel komitelerin mali mesuliyeti altında yürütülebilir veya
toplanacak bağışları ikinci bir hesap altında toplayarak faize verebilir,
işletebilir ve bu konuda sadece Genel Kurula karşı sorumlu olur.
61.

(1) Federasyon amaçlarının gerçekleşmesine yarayacağına inanılan
hususlarda ve Yönetim Kumlu'nun kararları uyarınca kişi ve
takımların ayni masrafları karşılanır veya hizmet karşılığında nakdi
yardım yapılır.

takım çalışmalarına gelen sporcu ve görevlilerin yol ücretleri
Federasyonca karşılanır.
(3) Dernekler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Federasyon'dan
maddi yardım almazlar. Federasyon'un düzenleyeceği sınav ve
müsabakalara katılacak sporcuların yol ücretleri üye oldukları
dernekler tarafından karşılanır.

(2) Ulusal
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(4) Federasyon'ca görevlendirilecek olan kişilere ödenecek olan ücretler

Yönetim Kurulu'nca saptanır.
başkanları, Federasyonun kurul ve komitelerinde görev
yapanlar ve bölge temsilcileri ile bunların birinci derecede yalanları
lisans, vize, sınav ve benzeri ücretlerden muaf olup, herhangi bir
ödeme yapmazlar.
(6) Yardıma muhtaç olduklarını Sosyal Hizmetler Dairesi'nden
kanıtlayanlar, lisans, vize, sınav ve benzeri ücretlerden muaf olup,
herhangi bir ödeme yapmazlar.
(5) Demek

Federasyonun

62.

Spor yapmayıp da Federasyona katkı amacı ile sosyal faaliyetlerden
yararlanmak için üye olmak isteyen demek veya kişiler, aylık asgari
ücret miktarını Federasyona bağış yapıp , müracaat ederek üye
olabilirler. Her yıl aylık asgari ücretin yarısı kadar bir miktarı üyelik
aidatı olarak ödemek suretiyle Federasyon üye kartına sahip olabilirler.
Bu üyeler genel kurullarda oy kullanamazlar.

63.

(1) Ülkemizde Kickboks ve Muaythai müsabakalarının televizyondan
yayımlanması ile ilgili düzenlemeler ve programlanmasına ilişkin
yöntemlerde tek yetkili Federasyondur.
(2) Federasyon'a üye dernekler ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet
gösterip ülkemizde etkinlik yapacak gerçek ve tüzel kişilerin bu
konuda yayım kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun
gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından
onaylanmayan sözleşmeler hükümsüzdür.
(3) Federasyondan yayın izni alınınayan hiçbir faaliyet yayımlanamaz.

64.

(1) Tam Gün İstihdam; Federasyon'un idari, temizlik ve benzeri
ihtiyaçlarına göre istihdam edilecek olan kişinin aylık asgari ücret
tutarını aşmayacak şekilde istihdam edilebilmesini öngörür.
(2) Saat Başı İstihdam; Yukarıdaki (l)'inci fıkra uyarınca
Federasyondaki gerekli işlerin yürütülmesi için tam gün yerine saat
başı ücretle çalışacak kişinin istihdamının yapılmasını öngörür.
Saat başı istihdam için yapılan harcamaların dökümü, her yıl yapılan
Olağan Genel Kurul'da üye demelderin bilgisine getirilir. Kişiye
ödenecek saat başı ücret, yüıürlülcte bulunan aylık asgari ücretin saat
başı ücretini geçemez.

Olanaklarından

Yararlanma

Yayın

ve/veya

Yayım Hakkı

Federasyonda
İstihdam

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli

Kurallar

Üye Derneklerin
Yönetim Kurulu
Bildirimi

65.

Üye dernekler, Genel Kuıullarında, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu
ve Disiplin kurullarına seçilenlerin adlarını ve görevlerini en geç on beş
gün içerisinde yazılı olarak Federasyona bildirirler. Demelder, bölge
temsilcilikleri, Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkililerce
denetlenirler. Bu Tüzük ve bu Tüzülc altında çıkarılan Yönetmeliklere
aykırılığı tespit edilen Dernekler, Disiplin ve Ceza Kuıuluna sevk
edilerek haklarında yasal işlem başlatılır.

Derneklerin
Tüzük

66.

Federasyon'a üye dernekler, Federasyon Genel Kuıul Toplantısı'nda bu
Tüzük değişiklikleıinin onaylandığı günden itibaren, bir ay içerisinde
kendi Tüzükleıini de bu Tüzükte düzenlenen madde kurallarma uygun
olarak yeniden düzenlerler.

67.

Yönetmelik yapma yetkisi Yönetim Kuıulu'na aittir. Yönetim Kurulu,
Federasyonun işleyişini sağlamak ve/veya kolaylaştırmak amacı ile

Değişiklikleri

Yönetmelik
Yapma
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konularda yönetmelik yapma yetkisine sahiptir. Ancak
Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra
yürürlüğe girer.

uygun

Yetkisi

göreceği

yapılan

Genelge ve
Talimat

68.

Çıkarma

Yetkisi

Yönetim Kurulu, bu Tüzük altında çıkarılması öngörülen
yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlanıncaya kadar, gerekli görülen
bütün konularda genelge ve talimat çıkartarak işlemleri düzenli yürütme
yetkisine sahiptir. Üye dernekler, genelgelere ve talimatlara uymak
zorundadırlar.

Sicil, Lisans ve
Aktarma

69.

Sicil, Lisans ve Aktaıma işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından
sicil, lisans ve aktaıma işlemleri ile ilgili yönetmelik
esaslanna uygun olarak yüıütülür. 'Sicil, Lisans ve Aktarma
Yönetmeliği'nde belirtilmeyen hususlarda Yönetim Kurulu yetki
sahibidir.
hazırlanan

İşlemleri

ALTINCI KISIM
Son Kurallar
Eğitimi

ve Spor

Yasası 'nın

l 7'nci

Denetleme
Yetkisi
67/1999
40/2004
12/2011

70.

Federasyonun mali denetimi Beden
maddesi uyarınca yapılır.

Yürütme
Yetkisi

71.

Bu Tüzüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks ve Muaythai
Federasyonu yürütür.

Yürürlükten

72.

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Tüzüğü, söz konusu Tüzüğün
madde kuralları uyarınca yapılan işlemlerin geçerliliği saklı kalmak
koşuluyla, yürürlükten kaldırılır.

73.

Bu Tüzük, Resmi Gazete' de
girer.

Kaldırma

28.10.2015
R.G.156

EKIII
A.E. 687
Yürürlüğe

Giriş

yayımlandığı

tarihten başlayarak yürürlüğe

