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Sayı : 800
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI
(67/1999, 40/2004 ve 12/2011 Sayılı Yasalar)
Madde 20, 22 ve 39 Altında Tüzük
Bakanlar Kurulu ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Beden Eğitimi ve
Spor Yasasının 20 'nci maddesinin (6)'ncı fıkrası, 22 'nci maddesinin (3) 'üncü
fıkrası ve 39 'uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki
Tüzüğü yapar.
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Spor Şurası

Tüzüğü

olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

2.

"Bakan" Spor işleriyle görevli Bakanı anlatır.
Spor işleriyle görevli Bakanı anlatır.
"Spor Derneği" Dernekler Yasası uyarınca kurulan ve Yasanın 19 'uncu
maddesi uyarınca tescil edilen spor derneklerini anlatır.
"Federasyon" bir veya birden çok spor dalında faaliyet gösteren ve Spor
Dairesi Genel Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan spor örgütünü anlatır.
"Genel Yönetim Kurulu", Yasanın 20'nci maddesine göre oluşturulan
kurulu anlatır .
"Gözlemci" Konusunda bilirkişi olarak çağrılacak yabancı uzmanlar ile
Devlet Planlama Örgütü tarafından görevlendirilen kişileri anlatır.
"Doğal Üye" Spor şurasına doğrudan katılma ve oy kullanma hakkı
bulunan kişileri anlatır.
"Raportör" Şura Genel Kurulunda oluşturulan Başkanlık Divanında ve
Komisyonlarda yazman olarak seçilen kişileri anlatır.
"Şeref Üyesi" Eskiden sporla ilgili Bakanlıkta üst düzey görev yapmış
kişilerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesinde
"Başkan "

23/ 2016
37/2017
28/2018

Başkanlık yapmış kişileri anlatır.

"Şura Üyesi" Spor şurasına seçimle katılma hakkı kazanan temsilcileri
anlatır.

67/1999
40/2004
12/2011

"Yasa", Beden Eğitimi ve Spor Yasasını

anlatır.

Amaç

3. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde beden eğitimi ve sporun
düzenlenmesinde temel amaç ve ilkelerin belirlenmesi için fikirler üretip
çalışmalar yapan, Yasa kapsamında ve beden eğitimi ve spor konularında ülke
gerçeklerine uygun bir şekilde yön ve hedefler veren, beden eğitimi ve sporun
yaygınlaşması , gelişmesi ve kalkınması için önerilerde bulunan Spor Şurasının
oluşturulmasını ve Genel Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ile atanmasına
ilişkin kuralların belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

4. Spor

Şurasının, oluşumu, üyelerinin atanmasını· ve atanma niteliklerini,
karar alına, Genel Yönetim Kuruluna üye seçimini ve Spor Şurasının
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
toplantı,
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İKİNCİ KISIM
Spor Şurasının Oluşumu, Üyeleri, Toplanma, Karar Almasına ve Genel Yönetim Kuruluna Üye
Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar

Spor

5.

(1)

Şurasının

Oluşumu

(2)

Bu Yasadaki amaçlan yerine getirmek üzere spor şurası kurulur.
Spor Şurası , görevlerini yerine getiıirken sporun amaç ve ilkelerine,
program ve kapsamına, Spor Federasyon ve Spor Derneklerine
ilişkin genel veya özel önerilerde bulur. Anılan konularda yasal
düzenlemelere ilişkin kararlar üretir.
Spor Şurası aşağıdaki üyelerden oluşur :
(A) Doğal üyeler:
(a) Spor işleriııden sorumlu Bakan,
(b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisinde gurubu olan
partilerden birer milletvekili,
(c) Spor işleriyle görevli Bakanlık Müsteşarı veya
Koordinatöıü,

Spor Dairesi Müdürü,
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu,
Şura Daimi Bürosu Genel Sekreteri,
Şura Daimi Bürosu Genel Sekreter Yardımcısı ,
Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
Kıbrıs
temsilcisi,
Spor Dairesi bölge amirleri,
(ğ)
(h) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat
Komitesi Başkanı veya temsilcisi,
Spor Federasyonları Başkanları veya temsilcileri,
(ı)
Gençlik Dairesi Müdürü.
(i)
Seçimle gelen üyeler:

(ç)
(d)
(e)
(f)
(g)

(B)

(a)

Eğitim

işleriyle

görevli Bakanlığı temsilen beden
iki temsilci,
ilgili Bakanlığın görevlendireceği bir

eğitimi müfettişlerinden

(b)
(c)
(ç)
(d)

(e)

(f)

(g)

Sağlık işleriyle

doktor,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat
Komitesinin seçeceği bir temsilci,
Her spor federasyonu genel kurulunun seçeceği dörder
temsilci,
Bünyesinde en çok basın kartı sahibi spor yazarını
bulunduran spor derneği , cemiyeti veya birliği temsilen
beş temsilci,
Orta Eğitim kurumlannda görev yapan beden eğitimi
öğretmenlerinden eğitim işleriyle görevli Bakanlıkça
saptanacak beş temsilci,
İlkokullarda beden eğitimi öğretmenliği görevini
yürüten öğretmenler arasından eğitim işleriyle görevli
Bakanlıkça saptanacak beş temsilci,
Dış ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturdukları
spor federasyonlarından birer temsilci,
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(ğ)

(h)
(ı)

(i)
(j)
(k)
(C)

Şerefüyeleri:

(a)
(b)
(c)
(ç)
(d)
(3)

(4)

Spor
Şurasında

6.

(1)

Her Spor Federasyonuna bağlı hakemlerin kendi
aralannda seçeceği birer temsilci,
Her Spor Federasyonuna bağlı antrenörlerin kendi
aralarında seçeceği birer temsilci,
Belediyeler Birliğinin kendi aralarından seçeceği bir
temsilci,
Spor İhtisas Komisyonunun kendi arasından seçeceği
bir temsilci,
Spor Hekimleri Derneğinden bir temsilci,
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyetinde
bulunan
üniversitelerden birer temsilci.
Eski Spor Bakanları,
Daha önce spor şurasında görev almış eski
ve eski koordinatörler,
Spor Dairesi eski müdürleri,
Milli Olimpiyat Komitesi eski Başkanları,
Gençlik Dairesi eski müdürleri.

müsteşarlar

Spor Dairesince çağrılacak yabancı uzmanlar ile Devlet Planlama
Örgütünün görevlendireceği iki temsilci de Spor Şurasına gözlemci
olarak katılırlar.
Şuranın gerçekleştirileceği tarihten yedi gün öncesine kadar Şura
Daimi Bürosuna başvuran kuruluşların birer temsilcisi, Spor
İşlerinden sorumlu Bakanlığın onayına bağlı olarak Şura Genel
Kurul ve Komisyon çalışmalarına gözlemci olarak katılabilirler.

Şurası

Genel Kurul ve Komisyon çalışmalarında oy kullanma
ile Yasanın 20'nci maddesi uyarınca Spor Dairesi Genel
Yönetim Kuruluna seçilecek üç üyeyi ve üç yedek üyeyi seçme
hakkı, doğal üyeler ile seçimle gelen üyelere aittir. Şeref üyesinin
oy hakkı yoktur.
Spor

hakkı

Oy

Kullanma,
Seçme ve
Seçilme
Hakkı

(2)

(3)

(4)

Spor
Şurasınca

Genel
Yönetim

7.

Spor şurasınca Genel Yönetim Kuıuluna seçilecek üç üyenin ve
yedek üyelerin seçimi, Yasa uyarınca yapılan her spor şurasında
yenilenir.
Spor federasyonlarının Genel Kurul dışındaki diğer organlarında
görev alanların, Genel Yönetim Kuruluna seçilmeleri veya
atanmaları halinde ilgili spor federasyonundaki görevleri doğıudan
sona erer. Seçilen kişi görev süresi içerisinde herhangi bir spor
kuruluşu ve/veya kurullarında üye olamaz veya görev alamaz.
Spor Dairesi Genel Yönetim Kuıuluna seçilen kişiler üst üste en
fazla iki dönem görev yaparlar. Her spor şurası toplantısı, bir
dönem olarak kabul edilir.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kuıuluna seçilecek
nitelikler:
(1) KKTC yuıitaşı olmak,
(2) 30 (otuz) yaşını bitirmiş olmak,

kişilerde

aranan

başlıca
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Kuruluna
Seçilme ve
Atanma
Nitelikleri
Fasıl 154
3/1962
43/1963
15/1972
20/1974
31/1975
6/1983
22/1989
64/1989
11/1997
20/2004
41 /2007
20/2014
45/2014
26/2018
14/2020

(3)
(4)
(5)

Üniversite veya dengi okul mezunu veya en az beş yıl süreyle
sporda yöneticilik yapmış olmak,
Görevini yapmasına engel bedensel sakatlık veya akli bir hastalığı
olmamak,
Ceza Yasası veya diğer yasalar uyarınca Devletin egemenlik,
güvenlik ve saygınlığına, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar,
taammüden katillik, taammüden katilliğe teşebbüs , adam öldürme,
adam öldürmeye teşebbüs etme, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel
tecavüz ve bu suçlara teşebbüs etme, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, görevi kötüye kullanma,._ hileli
iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
vergi kaçırma suçlarından, bu suçlara iştirakten suçlu bulunmamak,
itibaıı iade edilmemiş müflis, hilekarlık gerekçesiyle şirket
yönetmekten men edilmiş olmamak, Şans Oyunları Yasası,
Uyuşturucu Maddeler Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Yasası veya bu Yasalar altında çıkaıılan mevzuat
kurallarına aykırılıktan yargılanıp mahkum edilmiş olmamak,

31 /2009
57/2011
1/2012
38/2015
4/1972
16/1977
54/1977
36/1982
37/1989
38/1991
42/2004
4/2008
73/2009
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getinniş olmak,
En az bir yıl öncesine kadar faal sporcu, antrenör veya hakem
olmamak,
(8) Spor Dairesinin bağlı olduğu Bakanlıkta veya Spor Dairesi veya
Gençlik Dairesi Müdürlüğü ve/veya herhangi bir alt biriminde
görevli ve/veya çalışır olmamak veya kamu görevlisi (memur, işçi,
geçici) olmamak,
(9) Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu ve/veya spor federasyonları ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay
veya toplamda 6 altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
(10) Seçimden önceki en az son üç sene Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde ikamet ediyor olmak,

(6)
(7)

3325
Adaylık başvurusunu,

seçim tarihinden en az kırk sekiz saat önce
Genel Kum! Divan Başkanlığına sunmuş olmak,
(12) Adaylık başvurusuna aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemiş olmak:
(A) Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti orijinali ibraz edilmek üzere
kimlik kartı fotokopisi;
(B) Öğrenim belgesi, lisans diplomasının tasdikli fotokopisi veya
en az beş yıl spor yöneticiliği yaptığını gösteren resmi bir

( 11)

bir yazı ile

Şura

yazı;

(C)
(Ç)

(D)

(E)
(F)
(G)
(Ğ)
Toplantı

8.

( 1)

Dönemleri

(2)

Devlet veya özel hastanelerden onaylı sağlık rapoıu;
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yaptığına dair
terhis belgesi;
Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu ve/veya spor federasyonları
ceza veya disiplin kuıuHarınca hak mahıumiyeti cezası
almadığına dair Spor Dairesi Müdürlüğü yazısı ve beyanı;
Polis Genel Müdürlüğünden alınacak iyi hal (sicil/karakter)
belgesi;
Polis Genel Müdürlüğünden alınacak ülkeye giriş ve çıkış
belgesi;
Muhtardan alınacak ikametgah belgesi;
Adayların öz geçmişini belirten bir yazı.

Spor Şurası, beden eğitimi ve spor konularında, ülke gerçeklerine
ve Yasa kurallarına uygun bir şekilde, beden eğitimi ve sporun
yaygınlaşmasına, gelişmesine ve kalkınmasına ilişkin ülkesel
planlar hazırlayıp kararlar almak için en çok üç yılda bir olmak
üzere Bakanlığın uygun göreceği tarihlerde toplanır.
Şura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte Başkan, şura ön
hazırlıklarını yapmak üzere en az iki ay öncesinden bir Genel
Sekreter ile bir Genel Sekreter Yardımcısı ve iki kitabet hizmetleri
sınıfı memurundan oluşan bir Şura Genel Sekreterliği Birimi
kuıulur.

(3)

Şura

Sekreterliği, Başkan

ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ile
olmak kaydı ile; Şurada görüşülecek konuları,
kuıulacak komisyon tür ve sayılarını belirlerken bunlara ilişkin her
türlü yazılı verileri derlemek ve gündemi hazırlamakla görevli olur.
Şura Genel Sekreterliği yukarıdaki görevlerini yerine getirirken şura
üyelerinden ve tercihan değişik Federasyonlardan olmak üzere bir
"Şura Geçici Hazırlık Komisyonu" kurabilir.
Şura Genel Sekreteri ayni zamanda Şura Genel Kurul Başkanlık
divanında Başkan Vekili görevini de yapar.
Genel

devamlı istişarede

(4)

(5)
(6)

Komisyonların
Oluşumu

Şura Genel Sekreteri, spor işleriyle ilgili bakanlık merkez örgütü ile
spor dairesi müdürlüğü personeli dışından seçilir.

9. Spor Şurası bünyesinde oluşturulacak Komisyonlarda görev alacak Başkan
ve üyeler ilgi alanlan ve sayısal denge ölçülerine göre Şura Geçici Hazırlık
Komisyonunca belirlenir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

3326
Toplantı ve
Kararlar İçin
Gerekli

1O.Spor

Şurası,

toplantıda hazır

üye tamsayısının en az üçte ikisi ile
bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

toplanır

ve kararlar

Çoğunluk
Başkanlık

11.

(!)

Divanı

ve
Komisyonlann
Oluşumu

(2)

(3)
(4)

12. Spor

Spor Şurası Genel Kurullannın ilk oturumunda toplantıları
yönetmek üzere bir Başkanlık Divanı oluşturulur. Başkanlık divanı,
Başkan yanında iki başkan vekili ve iki raportörden oluşur. Şura
Genel Kurulunun ve Başkanlık Divanının Başkanı, Bakandır. Bir
Başkan Vekili ise Şura Genel Sekreteridir. Diğer Başkan Vekili ve
raportörlerin seçimi, Şura Genel Kurulunun oturumunda ilk iş
olarak gerçekleştirilir.
Başkan vekili, spor işleriyle ilgili Bakanlık merkez örgütü ile Spor
Dairesi Müdürlüğü personeli dışından seçilir.
Başkanın bulunmadığı durumlarda en yaşlı başkan vekili, onun
bulunmadığı durumlarda ise diğer başkan vekili toplantılan yönetir.
Komisyon Başkanları Şura Genel Kurulunda, Komisyon Başkan
ile Komisyon Raportörleri ise, Komisyon
Yardımcıları
toplantılarının ilk oturumunda salt çoğunlukla seçilirler.
Şurası

Genel Kurulu ve Komisyonlarda

yapılacak çalışmalar

"Spor

Genel Kurul
Komisyon

Şurası Genel Kurul ve Komisyon Çalışmaları İç Tüzüğü" kuralları uyarınca

Çalışmaları

yürütülür.

19.12.2000
R.G.154
EKIII
A.E.898

Gündem ve
Üyelere
Bildirilmesi

13.

(1)

Spor

gündemi; Şura Genel Sekreterliği tarafından
incelenmesine sunulan esaslarla birlikte
ve önerilerini de kapsayacak biçimde
görüş

Şurasının

hazırlanır
Başkanın

ve

Şuranın

detaylandırılır.

(2)
(3)

Gündem ve Şuranın incelenmesine sunulacak esaslar ile diğer rapor
ve dokümanlar, toplantıdan en az beş gün önce üyelere ulaştırılır.
Şuraca kabul edilmesi
Şura üyelerinin gündem dışı önerileri,
koşulu ile gelecek Şura gündemleri kapsamına alınması için
incelenmek üzere Bakanlığa sunulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde

Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte Genel Yönetim Kuıuluna
olup görev yapan üyelerin, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği taıihten önce
görevde geçirmiş olduğu süreler, bu Tüzüğün 6'ncı maddesi kapsamında
1. Bu

Tüzüğün

seçilmiş

değerlendirilir.
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Tüzüğün yürürlüğe girdiği

Yürürlükten

14. Bu

Kaldırma

yapılan işlemlere

tarihten başlayarak Spor
halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

Şurası Tüzüğü,

15.5.1979
EkIII
A.E. 95
20.1.1983
EkIII
A.E. 15
20.10.1988
EklII
A.E. 456
6.9.1991
EkIII
A.E. 436
26.12.1991
EkIII
A.E. 656
23.9.1994
EkIII
A.E. 469
10.2.2000
EkIII
A.E. 73
19.12.2000
R.G.154
Ek III
A.E.899
Yürütme
Yetkisi

15. Bu Tüzüğü, Spor işleriyle görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe

16. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de
girer.

Giriş

yayımlandığı

tarihten

başlayarak yürürlüğe

