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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
M Ü Eğitini Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca
6.3.1986 taılihlnde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi ye Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kaimin Tasarısı» ile gerekçesi eki olarak gönderilmiştir
Komisyonlarda ve Genel Kımılda öncelik ve ivediükle görüşülmedi içlin gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Spor temel olarak, ferdin bedenî yeteneklerini artırması ve kuvvetlendirmesi yanında; toplu yaşayış,
anlaşma, kaynaşma, arkadaşlık duygularını ve yurt sevgisini geliştirme,- insanı kötü alışkanlıklardan koruma,
disiplini sağlama, sportmenlik ruhunu ve davranışlarını geliştirme fonksiyonları kazandırır.
1938 yılında kabul edilen 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu; sportif faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili
olarak, tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle donatılmış olmakla birlikte, kanunun dört maddesinin Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş, altı maddesinin ise uygulanamamış olması; ayrıca, değişen sosyal, kültü
rel ve ekonomik şartlar, yeni bir kanun çıkarılması gereğini ortaya koymuştur.
Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru, sağlıklı insan gücü olduğuna göre, bir mille
tin bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesi çağımızda büyük önem kazanmaktadır. Ülkemiz nüfusunun
yaklaşık % 28'ini 12-24 yaş arasındaki gençlerin oluşturduğu dikkate alınırsa, bunların bedenen ve ruhen
sağlıklı yetiştirilmesi geleceğimizin güvencesi, Cumhu riyetimizin temeli olacaktır.
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Ulu önder Atatürk'ün «Sağlam kafa sağlam vücut ta bulunur» ve «Açık ve kati olarak söyleyeyim ki,
sporda muvaffak olabilmek için her 'türlü yardımdan ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve değerinin
anlaşılmış olması ve ona kalpten muhabbet ve onu vatanî bir vazife telakki eylemek lazımdır.» vecizeleri,
spor ve spor faaliyetlerine verilmesi gereken önemi, son derece çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.
Öte yandan, acıları halen hafızalarımızda silinmemiş bulunan, geçmiş dönemlerdeki sapık ideolojilerde,
bölücü ve anarşist eylemlerde, genç kesimin kullanılmış olması, gençlik ve spor kavramları üzerinde hassa
siyetle durulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, gençlerimizin spora yönlendirilmelerinin ve enerjilerinin
kendi sağlıkları yolunda sarfedilmesinin sağlanması, devletin vazgeçilmez ana fonksiyonlarından biridir.
Nitekim, Anayasamızın 59 uncu maddesinde yer alan, «Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının be
den ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını- teşvik eder. Devlet başarılı
porcuyu korur.» hükmü de, devletin sporu sosyal yapı içerisinde vazgeçilmez bir faaliyet saydığının ve hi
mayesine aldığının kesin bir ifadesidir.
İnsanın yetiştirilmesi için yapılan harcamaları en verimli yatırım sayan hükümetimiz, Anayasamızın em
redici hükümlerini, İstiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin sağlıklı yetiştirilmesi ve kötü
alışkanlıklardan korunmasında temel dayanak kabul et mefctedir. 'Bu cümleden olmak üzere, 'gerek hükümet prog
ramında, gerekse 5 inci 'beş yıllık kalkınma planında, bede n eğitimi ve spor hizmetleri ile ilgili olarak; kamu ve özel
sektör kuruluşlarından belli sayıda sporcu istihdam edenler ile spor tesisi yapanların teşvik edileceği, semt
sahaları yapımına hız verileceği, kitle sporuna önem verileceği ve bunun için gerekli şartların hazırlanaca
ğı, Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun olanların beden eğitimi öğretmeni olarak
görev almalarının sağlanacağı (belirtilmiş, 'böylelikle, spor için gerekli olan tesis ve eğitici sorununa çözüm
ler aranmıştır, öte yandan, sporun önemli unsurlarından biri olan malzeme konusunda ağırlık veren kal
kınma planı, spor malzemesi yapımının teşvik edileceğini, yurt içinde yapımı mümkün veya ekonomik
olmayan malzemelerin ithalinin kolaylaştırılacağını ve muafiyet imkânlarının sağlanacağını ifade etmiştir.
Diğer yandan, günümüzde sporun ülkelerin tanıtımında önemli rol oynadığı, sporda elde edilen başarı
ile, ülkelerin tanıtımı arasında paralellik bulunduğu hepimizce bilinmektedir. Zira, çağımızın modern ha
berleşme araçları ve özellikle televizyon ekranları, spor olaylarını ayrıntılarıyla dünya milletlerine duyur
maktadır. Dolayısıyla, ülkemizin sporda başarılı sonuçlar alması, aynı zamanda etkin şekilde tanıtılmasına
imkân sağlayacaktır.
Bu itibarla, hazırlanan bu Kanun, teşkilatıyla, spor cusuyla, kulüpleriyle, özel ve kamu tüzelkişileri ile
spor ve spor faaliyetlerini bir bütün olarak ele almış ve her yaştaki yurttaşın beden ve ruh kabiliyet
lerinin geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmıştır.
Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde hazırlanan kanunda, mevcut 3530 sayılı kanunun getirdiği
temel sistem esas alınmış, ancak bugüne kadar bu konuda hazırlanmış kanun tasarı ve teklifleri ile ileri sü
rülmüş fikir ve önerilerden de yararlanılmıştır.
Bu nedenle, Beden Terbiyesi ve Spor Kanununun çıkarılması ile Türk sporunun bulunduğu durumdan
daha ileriye götürülmesi, kitlelere dönük hizmet üretilebilmesi, teşkilat yapısının geliştirilmesi, bilimsel ve
teknolojik verilerle spora yaklaşması, ayrıca, hizmetlerde sürat, verimlilik ve etkinlik artışı sağlanmış ola
caktır.
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MADDE GEREKÇELERİ:
Madde 1. — Millî Eğitim Gençlik 've Spor 'Bakanlığına 'bağlı, merkezde katma 'bütçe ile idare olunan
ve tüzelkişiliği Ihaliz Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, taşrada ise özel 'bütçeli Beden Ter'biyesi
ve Spor H ve İlçe Müdürlükleri kurulması öngörülmüştür.
Madde 2. IBeden Terbiyesi ve Spor .Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir.
Madde 3. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilât yapısı düzenlenmtiştir.
Madde 4. — 'Beden Ter'biyesi ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatının Anahüzmet, Danışma ve
Denetim ile Yardımcı 'Birimlerinden oluşacağı belirtilmiştir.
Madde 5. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür ve Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları dü
zenlenmiştir.
(Madde 6. — 41 ve tikelerde Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatı kurulması, bu teşkilâtın başı, 'hizmet
lerinin kümler tarafından yürütüleceği, bütçe durumu ve ödenek talh'sis işlemleri öngörülmüştür.
Madde 7. — 'İllerde, Valilerin sorumluluğu altında, ilgili federasyonlar ile koordinel'i çalışabilmek ama
cıyla fabıti 'birer spor dalı temsilcisi bulunması öngörülmüştür.
Madde 8. •— Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 'sürekli kurulları olarak Merkez Danışma
Kurulu ve Merkez Ceza Kurulu ile îl ve İlçe Danışma Kurulları gösterilmiş olup, ihtiyaç duyulan konularda,
Genel Müdürün teklifi ve bakanın onayı ile 'kurullar teşkil edilebileceği belirtilımişitlir.
Madde 9. — Merkez Danışma Kurulunun nasıl ve kimlerden teşekkül edeceği bel'idenmiştir.
Madde 10. — Merkez Danışma Kurulunun görevleri sayılmıştır.
Madde 11. — Disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyidelerin kanunlara ve
milletlerarası teamüllere uylgun olarak yapılacak yönetmelikle düzenlenmesi ve cezaların paraya çevrilebile
ceği öngörülmüştür.
Madde 12. — Atamaların 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılacağını, bu Kanun dışındaki
memurlar ile kamu görevl'ilerinun bakan tarafından atanacağını, ancak bakanın bu yetkisini gerekli gördüğü
alt kademelere devredebil'eceğini belirtmiştir.
Madde 13. — Genel Müdürlük merkez teşkilatının karma, taşra teşkilâtının ise özel bütçeli olduğu, yal
nız, «merkez teşkilâtının Sayıştayın denetim)ine tabi bulunduğu, merkez ve taşra teşkilatının Devlet îhale Ve
Muhaisebe-i Umumiye Kanunlarına tabi olmadığı öngörülmüştür. Ayrıca özel bütçelerin de ne şekilde ha
zırlanacağı 'bel'irtülmiştir.
Madde 14. — Genel Müdürlüğün gelirleri sayılmıştır.
Madde 15. — Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliliğa artırmak amacıyla «Federasyonlar Fonu»
kurulması, fonun gelirleri, bu 'gel'Mefin artırılma şekli ile denetimine ilişkin 'hükmü düzenlenmiştir.
Madde 16. — Müsabakalardan elde edilecek brüt hâsılattan, gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye ka
lan miktarın dağıtılacağı öngörülerek, uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği hükmü' ge
tirilmiştir.
Madde 17. — Spor müsabaka ve gösterileri için vergi, reisim ve harç muafiyeti getirilmiştir.
Madde 18. — Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespitinin yapılış biçimini, Amatör ve Profesyojnel futbol faaliyetlerinin Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından yürütüleceğini belirtaniıştir.
Madde 19. — Federasyon Başkanlarının seçimi kurullarının teşkili, federasyon çabşmaları, görev, yetki
ve sorumluluklarının düzenlenmesine ilişkin 'hükümler 'getirilmiştir.
Madde 20. — Dernekler Kanununa göre teşekkül eden spor kulüplerinin, tescillerine ilişkin düzenlemele
re yer vermiştir.
Madde 21. — Kulüplerin Genel Müdürlükçe her yönden denetleneceği beİrtiimiştir.
Madde 22. — Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şartım koymuştur.
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Madde 23. — Profesyonel sporcular ile millî takım sporcularının spor kazaları ve hastalıklara karşı özel
sigorta sistemine göre sigortalanması öngörülmüştür.
Madde 24. — Profesyonel daların tespit ve teşki İline İlişkin düzenlemeler ile profesyonel takımların dev
rine ilişkin 'hükümleri ihtiva etmiştir.
Madde 25. — Tescil olunan kulüplere Genel Müdürlükçe aynî ve naktî yardım yapılacağı belirtilmiştir.
Madde 26. — Memur ve işçi sayısı 500 den fazla olan müessese ve fabrikalara spor tesfisi yapma ve
antrenör tutma mecburiyeti getirilmiş, belediyelerin şehir planlarında, spor tesislerine tahsis edecekleri yer
lerin tespı-tinde il ve ilçe danışma kurulları ile Genel Müdürlüğün görüşlerinin alınması zorunlu kılınmış,
büyük çaplı projelere spor saha ve tesisi konulması şart koşulmuştur.
Madde 27. — Sporcu gruplarına devlet nakil vasıtalarında yapılacak tenzilatı belirlemiştir.
Madde 28. — Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmları yapılması amacıyla açılacak sa
lon ve benzeri tesislerin, il başkanının izin ve kontrolüne tabi olduğunu 'belirtmiştir.
Madde 29. — Uluslararası ispör müsabakaları ile bunların hazırlık çalışmalarına katılacakların izinli sa
yılmaları öngörülmüştür.
Madde 30. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilâtında ısözleşmeTi olarak yerli ve ya'bancı eleman istihdamı
na imkân sağlamıştır.
Madde 31. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında fahrî görev alınabileceği belirtilmiştir.
Madde 32. — Beden eğitimi öğretmenlerinin mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık ya
pabilmelerine imkân tanımıştır.
Madde 33. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Spor Meslek Liseleri açılması ve bu li
selerde sporcu eğitiim merkezleri kurulması öngörülmüştür.
/
Madde 34. — Sporcu, teknik adam, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak ama
cıyla Spor Eğitimi, Sağlılk ve Araştırma Merkezi kurulması öngörülmüştür.
Madde 35. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilâ'tında çalışan antren'ör, monitör ve 'benzeri spor eleman
larının çalışmalarının denetlenmesi ve değerlendirilmesfi amacıyla spor kontrolörlüğünün kurulmasını, spor kont
rolörlerinin seçimi ile, çalışma esas ve usullerine İlişkin düzenlemeleri belirlemiştir.
Madde 36. — Genel Müdürlük mallarının devlet (malı hükmünde olduğu ve malları ile gelir ve alacak
larının haczedilemeyeceği öngörülmüştür.
Madde 37. — B'eden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün, eğitim ve öğrenim kurumlarına 'beden eğitimi
ve spor teslisi inşa edeceği ve kurumlara personel, antrenör, monitör tahsis edeceği, malzeme yardıımında bu
lunacağı ıbelirtilmişlür.
Madde 3'8. — Anlaşmazlıkların halli için parasal sınırlar 'belirtilmek sure'tiyle Vali, Genel Müdür ve Ba
kan yetkili kılınmış ayrıca on milyon liradan fazla olan anlaşmazlikların Danıştaym görüşü alınarak müşterek
kararla çözümlenmesi öngörülmüştür.
Madde 39. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan haMerde 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun hüküm
lerinin uygulanacağını belirtrrJişıtir.
Madde 40. — 3530, 4047, 5214 ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerin'in yürürlükten kalktığını 'belirtmiştir.
Madde 41. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve ıgayrî menkul mal ve
haklar ile alacak ve borçların, vesair hak ve muafiyetlerin, yeni kurulan Genel Müdürlüğe, Futbol Fede
rasyonu fon bütçesinde bulunan nakit mevcudu ile alacak ve borçlarında, bu Kanunla kurulan Federasyon
lar Fonuna intikaline ilişkin hükmü ihtiva etmiştir.
Geçici Madde 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadroların, 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meye ekli 1 sayılı cetveldeki Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kadrolarına eklendiğini belirimlişbir.
Geçici Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kadrölarıyla, istirham edilen personelinin mev
cut statü ve haklarıyla, yeni kurulan Genel Müdürlüğe devrini ve atanmış sayılmalarını öngörmüştür.
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Geçici Maidde 3. '— Yapılacak düzenlemeler nedeniyle unvan ve 'derecds'i değişen veya kaldırılan görev
lilerin eskii kadrolarına ait aylık ek 'gösterge ve 'her türlü zam ve tazminat haklarının şahıslarına 'bağlı olarak
saklı tutulacağı hükmünü getirmiştir.
Geçici Madde 4. — 'Bu Kanunda belirtilen kuruluşlarla federasyonların, Kanunun yayımı tarihinden itiIbaren ikü yıl üçiride kuruluşlarını tamamlayacakları 'belıMlmiş/tir.
Geçici Madde 5. — 'Spor-ToCo Teşk'Mt Müdürlüğünün hesaplarında 'birikmiş olan kupon gelirleri ile idarî
masraf ıtasarruflarının ve 'bunların faiz gelirlerin'in Türk Sporunu Teşvtİk Fonuna intikâl ettirilmesi öngörül
müştür.
Geçici 'Maidde 6. — Görevleri ve âdı 'değiştirilen «Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri» Ge
nel 'Müdürlüğü ile kaldırılan «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri» 'Daire Başkanlığına a!it yeni düzenleme
ler ve yeni kurulan «Gençlik Hizmetleri» Genel Müdürlüğünün görevleri 'belirtilmiştir.
'Madde 42. - 43 — Kanunun yürürlük ve yürütmesine Miskin hükümlerdir.

T.B.M.M. Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı
Sayı: 11 - 85/166
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
3530 Sayılı Yasayla kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yerine Türk Sporuna büyük bir dinamizim getireceğine inandığımız Teşkilat, Federasyonlar ve Kulüplerle ilgili hükümleri yeniden düzenleyen TÜRK
SPOR KURUMU Kanun Teklifimi gerekçeleri ile sunuyorum.
Gereği hususunu arzederim.
Saygılarımla,
Nihat Akpak
Sakarya Milletvekili

Orhan Ergüder
İstanbul Milletvekili

Süha Tanık
İzmir Milletvekili

İsmail Üğdül
Edirne Milletvekili

Münir Yazıcı
Manisa Milletvekili

Ayhan Uysal
Çanakkale Milletvekili

Lütfullah Kayalar
Yozgat Milletvekili

Burhan Cahit Gündüz
İzmir Milletvekili

Mustafa Uğur Ener
Kütahya Milletvekili

Ayçan Çakıroğulları
Denizli Milletvekili

Necat Tunçsiper
Balıkesir Milletvekili

Mümtaz Özkök
Sakarya Milletvekili
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TÜRK SPOR KURUMU KANUNU TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ
16.7.1938 tarihli ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanun, bugüne kadar spor
tif teşkilatlanmalarda yürürlüğe konmuş tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle teçhiz edilmiş olmasına rağ
men başta Genel Müdürlük'te olmak üzere hizmetin yürütülmesinde birçok tıkanıklıklar meydana getirmiş
tir. 28 maddelik bu Kanunun dört maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, altı maddesi ise
hiç uygulanmamıştır. Netice olarak, Türk Sporu, bugüne kadar 14 maddelik bir Kanunla yürütülmüştür.
Adı geçen Genel Müdürlük ve federasyonlar, bu yönetmelik kargaşası sebebiyle hizmet veremez hale ge
tirilmiş ve bunun neticesinde Türk Sporu gerek millî ve gerekse milletlerarası seviyede gerçek değerini bula
mamıştır.
Muhtelif hükümetler döneminde kanun teklifleri hazırlanmışsa da bunlar kanunlaşmamıştır. Bu kanun tek
lifi hazırlıkları yaklaşık 1,5 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu teklif, değişik zamanlarda yapılan şûralar
da alınan kararlar ile Avrupa ve doğu blokundaki sistemlerin incelenmesi sonucunda, kendi yapımız da dik
kate alınarak hazırlanmıştır.
Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor, gerçekten büyük kitleleri peşinden sürükleyen ve
yakın ilgisini çeken faaliyetlerdir. Ülkemizde bugüne kadar sporun tarifi tam olarak yapılamamıştır. Spor ile
müsabaka sporları hep. karıştırılmıştır. Anayasamızın 59 uncu maddesinde ruhunu bulan ve Anayasanın temi
natı altına alınan spor gerçek hüviyetini bulmuştur. Bugün her insan yürüyerek, koşarak, kültür fizik gibi çe
şitli şekillerde spor yapmaktadır. Geniş bir kitle de bu spor olayının içindedir. Anayasamız, sporun geniş kit
lelere yayılmasını öngörmektedir. Bunun en önemli örneği millî eğitimimizde vardır. Beden eğitimi dersine
çıkan öğrencilerimiz çeşitli şekillerde spor yapmaktadır. İşte en önemli unsur burada karşımıza çıkıyor. Okul
larda görevli beden eğitimi öğretmenlerimiz bu spor yapan gençlerimizden bazılarını seçip futbol, basketbol,
voleybol vs. gibi dallarda müsabık olarak yarıştırıyor. Bir kısmı ise normal kültür fizik yapıyor. Ama her iki
grup da spor yapmış oluyor.
Spor olayını millî eğitimde ve diğer kesimlerde teşvik ederken müsabaka sporlarının Türkiye'de organi
zasyonlarını yapan ve uluslararası müsabakalara iştirak eden gerek millî gerekse diğer kulüp ve federasyonla
rımızı Türk Spor Kurumu şemsiyesi altına alarak teşkilat, federasyon ve kulüp üçgenini kurmak suretiyle mü
sabaka sporlarını disipline edebilmek için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Devletin, müsabaka sporlarına hi
mayecilik sistemi getirilmektedir. Bu suretle Türk Müsabaka Sporlarında gelişme sağlanacak, bürokratik en
geller azaltılacak, federasyonlar gerçek fonksiyonlarını icra edebilecek hale getirilecek ve bu konudaki yatı
rımlar hızlandırılacaktır.
Türk Spor Kurumu, Türk sporunu bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek, bilimsel ve teknik çalış
malarda faydalanılmasını sağlayacak, teşkilata aktivite getirecek, sporun hukukunu oluşturacak başarı ve ba
şarısızlıkları taltif ve tecziye edecek bir sistemin teşkili sağlanacaktır.
Türk Spor Kurumu Kanunu teklifi ile öncelikle genel bütçeye tabi yatırımların gerçekleştirilmesi ve spor«
tif faaliyetlerin yürütülmesinde var olan dar boğazlar ortadan kaldırılmış olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile Başbakanlığa bağlı tüzelkişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi «Türk
Spor Kurumu» kurulmaktadır.
Madde 2. — Türk sporunun kalkınması için gerekli tesisleri inşa etmek, işletmek, eğitici ve uzman perso
nel yetiştirmek ve gerektiğinde her türlü spor malzemesini temin etmekle görevlendirilen Türk Spor Kuru
munun görevleri sayılmaktadır.
Madde 3. — Türk Spor Kurumunun teşkilat ve organları belirtilmektedir.
Madde 4. — Bu madde ile Genel Kurulun teşekkül tarzı hüküm altına alınmaktadır.
Madde 5. — Genel Kurulun görev ve yetkileri bu maddeyle düzenlenmiştir.
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Madde 6. — İdarede etkinliği artırmak ve»koordinasyonu sağlamak, teşkilat dışındaki kişilerin de görüş
lerini spora yansıtabilmek amacı ile yedi kişiden meydana gelen b!ir Yönetim Kurulunun teşkil edilmesi ön
görülmektedir.
Madde 7. — Türk Spor Kurumu Yönetim Kurulu nun görev yetkileri düzenlenmektedir.
Madde 8. — Yönetim Kurulunun toplantı usul esasları düzenlenmektedir.
Madde 9. — Bu madde ile, Türk Spor Kurumunun teşkilat yapısı ile atanacak personelin nitelikleri ile
atanma usulleri belirtilmektedir.
Madde 10. — Genel müdür yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir.
Madde 11. — Yüksek Disiplin Kurulunun teşkil tarzı ile görev ve yetkileri düzenlenmektedir.
Madde 12. — Bu madde ile Türk Spor Kurumunun merkez ve il teşkilatından meydana geleceği öngörül
mektedir.
Madde 13. — II Yönetim Kurulunun kimlerden teşekkül edeceği ve kurulun toplantı usul ve esaslarının
yönetmelikle belirleneceği öngörülmektedir.
Madde 14. — İl Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri bu maddeyle düzenlenmektedir.
Madde 15. — 11 müdürünün görevleri düzenlenmektedir.
Madde 16. — Federasyonların kendi spor dallarında millî ve milletlerarası kuralları koyan, uyan, uygu
layan yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarını hazırlayan, yarışları organize eden, ilgili olduğu spor dalın
da yurt içi ve yurt dışı temsil yetkisi verilen Türk Spor Kurumu içerisindeki millî kuruluşlar olduğu bu mad
deyle düzenlenmektedir.
Madde 17. — Federasyon başkanlarının göreve atanma ve görevden alınmaları bu maddeyle düzenlenmek
tedir.
Madde 18. — Federasyon kurullarının teşkili bu maddeyle düzenlenmektedir.
Madde 19. — Federasyon Genel Sekreterinin niteliği, atanma şekli ve görevleri düzenlenmektedir.
Madde 20. — Federasyonların komite ve kurullar teşkil edebileceği hüküm altına alınmaktadır.
Madde 21. — Federasyon kurullarında görev alacak başkan ve fahrî üyelere verilecek huzur hakkı düzen
lenmektedir.
Madde 22. — Federasyonların harcamalarının şekil ve şartlarının yönetmelikle belirleneceği öngörülmek
tedir.
Madde 23. — Federasyon programlarında ne şekilde değişiklik yapılabileceği düzenlenmektedir.
Madde 24. — Federasyon başkanlığı ve üyeliklerinin çeşitli sebeplerle boşalması halinde bunların yerine ye
niden atama yapılması bu maddeyle düzenlenmektedir.
Madde 25. — Federasyonların millî olimpiyat komites-i ile uluslararası federasyon ve birliklere üye olabile
cekleri öngörülmektedir.
Madde 26. — Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerî amatör spor kulüpleri, okullar, diğer kamu kurumları
ve özel kurumlar tarafından kurulacak amatör spor kulüplerinin 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre teşek
kül edebileceği öngörülmektedir.
Madde 27. — Amatör spor kulüplerinin tescili düzenlenmektedir.
Madde 28. — Kulüplerin tescil edilmesi için yerine getirecekleri şartlar sayılmaktadır.
Madde 29. — Spor kulüplerinin Türk Spor Kurumunca her yönden denetlenebileceği düzenlenmektedir.
Madde 30. — Spor kulüplerinin, kamu yararına dernek vas'fını ne şekilde kazanacakları düzenlenmektedir.
Madde 31. — Lisansların ne şekilde alınabileceği düzenlenmektedir.
Madde 32. — Profesyonel müsabakaların ilgili fenek vasfını ne şekilde kazanacakları düzenlenmektedir.
tiir.
Madde 33. — Amatör spor kulüplerinin profesyonel olarak faaliyet gösterebileceklerinin yönetmelikle
tespit olunacağı öngörülmekte; profesyonel futbol müsabakalarının Futbol Federasyonunca tespit, tertip ve
denetleneceği ayrıca kulüplerin profesyonel futbol takımlarını anonim şirketlere devredebilecekleri hüküm
altına alınmaktadır.
Madde 34. — Türk Spor Kurumunun gelir ve kaynakları düzenlenmektedir.
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Madde 35. — Müsabaka giriş ücretlerinin tespiti ve bunların vergi muafiyeti hususları düzenlenmektedir.
Madde 36. — Kurum, kuruluşlar ile gerçek ve tüzelkişilerce yapılacak her türlü spor saha ve tesislerinin
vergi, resim ve harçlardan muaf olacağı öngörülmektedir.
Madde 37. — Türk Spor Kurumunun mallarına karşı işlenecek suçların devlet malına karşı işlenmiş suç
sayılacağı bu maddeyle düzenlenmektedir.
Madde 38. — Şehir planlarının hazırlanmasında Türk Gençliğinin ihtiyacı olan spor tesislerinin yapılabil
mesini sağlamak için Türk Spor Kurumu belediye işbirliğinin gerçekleştirilmesi, toplu konutların, konut koo
peratiflerinin, organize sanayi, küçük sanayi, üniversite ve fabrika projelerinin yapılması anında spor tesisleri
nin de bu projelere dahil edilmesi öngörülmektedir.
Madde 39. — Federasyonlarca düzenlenen ve tasdik edilen yurt üçi ve yurt dışı yarışmalarla bunların
hazırlık çalışmalarında görevli idareci ve sporcuların izinli sayılması, özlük haklarının korunması, öğrencilerin
bu sürelerde devamsız sayılmaması hususları düzenlenmektedir.
Madde 40. — Amatör sporcuların milletlerarası müsabakalara giderken seyahat edecekleri Devlet sektörü
ve iştiraki bulunduğu şirketlerin vasıtaları ile yapacakları seyahatlerde % 50 oranında indirime tabi tutula
cakları öngörülmektedir.
Madde 41. — Türk Spor Kurumunun merkez ve il teşkilatında fahrî görev elemanlarına huzur hakkı verüöbileceği öngörülmektedir.
Madde 42. -— Türk Spor Kurumunun yatırımlarını süratle gerçekleştirebilmesi, millî ve milletlerarası or
ganizasyonları zamanında ve eksiksiz olarak yapabilmesi, bakım ve onarımları süratle ikmal edebilmesi için
Devlet thale, Muhasebe-i Umumiye, Harcırah Kanunu ile Sayıştay Kanunu dışında tutulması öngörülmekte
dir,
Madde 43. — 3530 sayılı Kanun ile bu Kanunun ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması öngörülmek
tedir.
Geçici Madde 1. — Türk Spor Kurumuna, bu Kanunla verilen görevlerin gereğince yerine getirilmesini
sağlamak maksadıyla, bu Kanunun yayımı tarihinde fiilen spor hizmetlerine tahsis edilmiş ve üzerinde spor
tesisleri bulunan mülkiyeti belediyelere ait gayrimenkullerin tahsis tarihindeki bedel üzerinden, mülkiyeti Hazi
neye ait, üzerinde spor tesisi bulunan gayrimenkullerin ise bedelsiz olarak mezkûr kuruma devri öngörülmek
tedir.
Geçici Madde, 2. — Bu Kanunla kaldırılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçesi
ile menkul ve gayrimenkul mal ve haklarının Türk Spor Kurumuna devredileceği ve personelinin özlük hak
larının ne şekilde saklı tutulacağı hükme bağlanmaktadır.
Geçici Madde 3. — Mevcut personelin malî ve sosyal haklarının korunacağı öngörülmektedir.
Geçici Madde 4. — Spor kulüplerine önceden tanınmış ve tapuya tescil edilmiş bulunan irtifa haklarının
devam edeceği öngörülmektedir.
Madde 44, 45. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir.
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SAKARYA MMXETVEIKÜL! NİHAT AKPAK VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ
Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi
I. KISIM
Genel Hükümler
Kurulup
'MADDE 1. — (Başbakanlığa bağlı, tüzelkişiliği haiz özel hukuk hükümlerine tabi, «Türk Spor Kurumu»
kurulmuştur.
Kurumun merkezi Ankara'dadır.
«
Kurum Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidir.
Kurumun görevleri
MADDE 2. — Türk Spor Kurumunun görevleri şunlardır :
a) Amatör sporun gelişmesini ve yayılmasını sağlayıcı her türlü tedbirleri almak.
b) Spor için gerekli saha ve tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek bakım ve onarımlarını sağ
layıcı tedbirleri almak,
c) Boş zamanların sportif yönden değerlendirilmesi çalışmalarında bulunmak ve bu konularda kamu ku
rum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,
d) Sporun »kitlelere yayılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,
e) Spor müsabakalarının belli disiplin kuralları içinde yapılmasını sağlayıcı tedbirleri ahmak,
f) Sporla ilgili her dalda uzman yetiştirmek,
g) Spor faaliyetlerinin spor hekimliği, spor sağlığı, esasları ve uzmanların direktif ve kontrolları altında ya
pılmasını sağlayıcı tedbirleri almak,
h) Gerektiğinde spor malzeme ve vasıtalarını imal edebilmek amacıyla kamu veya özel sektör ile ortaklık
lar kurabilmek,
i) Görevi ile ilgili olarak tanıtıcı yayınlarda bulunmak, bu konuda bilimsel yayınları teşvik etmek,
j) Gerektiğinde gerçek ve tüzelkişilerle ve tescilli kulüplere ödül vermek,
k) Spor işlerinin yürütülmesi için gerekli diğer tedbirleri almak.
II. KISIM
Teşkilat
Kurumun organları
MADDE 3. — Türk Spor Kurumunun organları şunlardır :
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Genel Müdürlük
4. Yüksek Disiplin Kurulu
Genel kurul
MADDE 4. — Genel Kurul Başbakan'ın (Görevlendireceği Devlet Bakanı) '(Başbakanlık Müsteşarının) baş
kanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.
1. Başbakan tarafından 4 yıl için seçilecek, yüksek tahsilli, spor işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi 4 kişi,
2. Millî Savunma, Dışişleri, İçişleri, Maliye ve Gümrük, Millî Eğitim Gençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal,
Ulaştırma, Kültür ve Turizm, Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının belirleyeceği Müsteşar veya Genel Müdür
seviyesindeki temsilciler,
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3. Türk Spor (Kurumu Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Üyeleri,
4. YÖK tarafından seçilecek 2 temsilci,
5. Genelkurmay Spor Şubesi müdürü,
6. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesince görevlendirilecek 3 temsilci,
7. Federasyon Başkanlarının kendi aralarından seçecekleri 3 temsilci,
8. Uluslararası teşekküllere tescili Spor Hekimleri, Spor yazarları ve talebe spor teşkilatı Başkanları veya
seçecekleri »birer temsildi,
9. Spor kulüplerindin kendi aralarından seçecekleri 5 temsilci,
Genel Kurul, her yıl Şuıbat ayında başkanın çağırışı üzerine olağan olaraik yönetim kurulunun göstereceği
lüzum üzerine veya resen 'başkanın daveti ile olağanüstü olaraik toplanır.
Genel Kurulun toplantı ve oy nisabı, çalışma usul ve 'esasları ile diğer 'hususlar yönetmelikle belirlenir.
Genel Kurulun görev ve yetkileri
5. — Yüksek seviyede karar organı olan Genel Kurul :
a) Sporun yayılması ve gelişmesi İçin kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadî teşebbüsleri, mahallî ida
reler arasında işbirliği ve saha ve tesis yapımında güç birliğini sağlamak,
b) Spor saha ve tesisleri ile ilgili- yatırım konularında temel prensipleri tespit etmek,
c) İş Programı ve bütçeyi ve bilançoyu onaylamak,
d) Hazırlanacak yönetmelik tasarılarını inceleyerek onaylamak,
e) Yüksek tahsilli, spor işlerinde tecrübeli ve bilgi sahibi olanlar arasından üç kişiyi yönetim kurulu üye
liğine seçmek,
f) Diğer konular hakkında görüş bildirmek veya karar almak,
IMİA'DDE

Yönetim Kurulu
M'AIDDE 6. — Yönetim Kurulu Genel Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur .
a) Genel Kurul Başkanı tarafından seçilen, yüksek tahsilli, spor işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi üç üye,
b) Genel Kurul tarafından yüksek tahsilli, spor işlerinde tecrübe ve 'bilgi sahibi kişiler arasından seçilen üç
üye,
Yönetim Kurulu'nun görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple
üyeliğinin boşalması halinde yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlar.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MAIDDE 7. — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır :
a) îş programı ile bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
b) Tüzük ve yönetmelikleri hazırlayıp genel kurula sunmak,
c) Federasyonların kurulması, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi hakkında karar vermek,
d) Türk Spor Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı ile federasyonların bürolarında görevlendirilecek perso
nel ihtiyacı ile bunlara ödenecek ücretlerin tavan ve tabanını tespit etmek,
e) Türk Spor Kurumu bilançosunu tetkik edip genel kurula sunmak,
f) Genel Müdür tarafından sunulan konular hakkında mütalaa bildirmek, gerekirse karar vermek,
g) Gelir kaynaklarının iktisat ve verimlilik prensiplerine uygun olarak kullanılması ve değerlendirilmesi .
için gerekli tedbirler almak,
h) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
Toplantı ve karar yeter sayısı
İMAIDDE 8. — Yönetim Kurulu 15 günde bir olağan, 'Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
kurulunun toplantı ve oy nisabı çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
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Genel Müdürlük
MADDE 9. — Genel Müdürlük, bir Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ve yeteri kadar personel
den teşekkül öder. Genel Müdür, Başbakanın teiklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Genel Müdür Yar
dımcıları, Genel Müdürün teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardım
cılarının yüksek tahsilli olmaları şarttır.
Kurumun diğer personeli Genel Müdürün onayı ile atanır.
Genel Müdürlük personeli, bu Kanunda yazılı hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. Ancak bun
lar toplu iş sözleşmesi ve grev yapamazlar, sendikalara üye olamazlar. Türk Ceza (Kanununun uygulamasında
memur sayılırlar. Personele ilişkin diğer hususlar, hazırlanacak personel yönetmelikler iyle tespit edilir.
İlgili hizmet birimleri ve kuruluş şeması, genel müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile teşkil
edilir. Bu karar, Genel Kurulca onaylanmadan uygulanmaya konulamaz.
Genel Müdür ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 10. — Genel Müdür Türk Spor Kurumunun en yüksek yürütme amiridir.
Genel Müdürün görevleri (şunlardır;
a) Kurumu temsil etmek,
bj Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Gerektiğinde Kurum bütçesinin fasıl ve maddeleri arasında aktarma yapmak,
d) Kurum çalışmalarını denetlemek,
e) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen işleri yapmak.
Genel Müdür Yardımcıları, iş bölümü gereğince kendilerine verilen görevlerin ifasında Genel Müdür'e karşı
sorumludur.
Yüksek Disiplin Kurulu ve görevleri
MADDE 11. — Yüksek Disiplin Kurulu, yüksek tahsilli ve spor işlerinde ibilgi ve tecrübe sahibi olanlar ara
sından genel müdürce seçilecek 7 kişiden oluşur. Kurul kendi arasından bir başkan seçer.
Kurulun görevleri şunlardır :
1. Federasyon disiplin kurullarınca verilecek cezalara karşı itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.
2. Spor sahalarının ve tesislerinin disiplin yönünden süreli kapatılması hakkında karar vermek.
Federasyon disiplin kurullarının oluşunu ve görevleri ile disiplin cezaları yönetmelikte gösterilir.
Teşkilat
MADDE 12. — Türk Spor Kurumunun teşkilatı merkez ve il teşkilatından ibarettir.
il teşkilatı ise Kurumun il Yönetim Kurulu ve il müdürlüğünden oluşur.
// Yönetim Kurulu
MADDE 13. — İl Yönetim Kurulu, vali veya vali muavininin başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur.
1. 'Belediye (Başkanı Büyük Şehir belediyelerinde ana kent belediye (Başkanı veya yetki vereceği bir tem
silci,
2. özel idare temsilcisi,
3. Millî Eğitim temsilcisi,
4. 11 (Müdürü,
5. Garnizon komutanı veya temsilcisi,
6. Mahallî kulüp temsilcilerinin kendi aralarından dört yıl için seçecekleri; nüfusu bir milyona kadar olan
yerler için ilki temsilci, nüfusu 1 milyondan fazla ise üç temsilci,
7. Üniversite bulunan illerde bir üniversite temsilcisi,
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8. Mahallî kamu kuruluşlarının müdür veya temsilcisi, 11 Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan, yö
netim Kurulu Başkanının daveti üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantı usul ve esasları yönet
melikle belirlenir.
Yönetim Kumlunun görev ve yetkileri
MADDE 14. — 11 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) 11 Müdürü tarafından hazırlanacak olan yıllık faaliyet ve iş programım Türk Spor Kurumu Genel
Müdürlüğüne sunmak,
b) Onaylanan faaliyet ve iş programı dahilinde her ıtürlü görevlerin yerine getirilebilmesini sağlayacak ted
birleri almak.
v
c) Her yıl Şubat ayında ilin hesap mizanını inceleyip, onayladıktan sonra Genel Müdürlüğe sunmak.
d) İldeki tesislerin verimlilik prensiplerine uygun olarak kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
e) Federasyonca 11 Müdürünün de görüşü alınarak tespit edilen spor dallarının ajanlarını belirlemek.
// Müdürünün görevleri
MADDE 15. — 11 mlüldtörfleri, Tıirik Spor Kurumu Geraal Müdürlüğü dttrelffiflleri dioğruilltuısuınıda isteri ytürü'teek ve denötüeimıelk'İ'e ytülklülmilü olliuıp çakıştoailaıruin/dian Geneli Müldürtfüğe fcaırşı ısoramılluldurilaır.
m. KIŞIM
Federasyonlar
Federasyonlar
MADDE 16. — Federasyonlar, kendi spor dallarındaki faaliyetleri uluslararası kurallara göre düzenleyen,
yöneten, öğreten, memlekette yayan, geliştiren, yurt dışında temsilini sağlayan veya bunları memleketimizde
organize eden teknik kuruluşlardır. Federasyonlar bu faaliyetlerini bağlı bulundukları uluslararası, federas
yonun koyduğu kurallar dairesinde yürütmekle mükelleftirler. Bu çalışmalarında moral ve sağlık kurallarını
göz önünde bulundururlar.
Federasyonlar kurul halinde çalışırlar.
Federasyon başkanları
MADDE 17. — Federasyon başkanları, kendi spor dallarının temsilcileri tarafından gösterilen 3 namzet
arasından Başbakan veya yetki vereceği Devlet Bakanı tarafından 4 yıl için atanırlar. Federasyon başkanları,
gerekçe gösterilmek kaydıyla Türk Spor Kurumu Genel Müdürünün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve
Başbakan veya yetki vereceği Devlet Bakanı tarafından süresi dolmadan görevden alınabilir.
Federasyon Başkanlık .seçimi süreye bakılmaksızın Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun tasvibi ve
Başbakan veya yetki vereceği Devlet Bakanının onayı ile yenilenebilir. Yenilemeyi Başbakan veya yetki ve
receği Devlet Bakanı resen de yapabilir.
Federasyon kurulları
MADDE 18. — Federasyon kurulları yedi üyeden az onbeş kişiden fazla olamaz. Aralarından oy çok
luğu ile asbaşfcan seçilir. Federasyonların merkezi Ankara'dır.
Federasyon kurulu üyeleri, Federasyon Başkanının teklif edeceği namzetler arasından Genel Müdür tara
fından seçilir. Genel Müdür, her federasyon için lüzum gördüğü uzmanları görevlendirebilir.
Federasyon genel sekreterleri
MADDE 19. — Her Federasyona, Federasyon Başkanının göstereceği üç namzet arasından Genel Müdür
tarafından bir sekreter atanır. Genel sekreterlerin yüksek tahsilli olması ve lisan bilmesi tercih sebebidir.
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Sekreterler Federasyon toplantılarına katılırlar, Ancak oy kullanamazlar. Sekreterin görevi, Federasyon
kararlarının uygulanmasını ve hizmetin devamlılığını sağlamaktır.
Federasyon komite ve kurulları
MADDE 20. — Federasyonlar, hizmetleri icabı, gerektiği kadar komite ve kurullar teşkil edebilirler. Bun
ların görevleri, Federasyonlar tarafından düzenlenecek ve Genel Müdürlükçe onaylanacak yönetmeliklerle tes
pit olunur.
Görevin niteliği
MADDE 21. — Federasyon 'Başkanlığı ve Kurul üyelikleri fahridir. Ancak, bunlardan kimlere ne kadar
huzur hakkı verileceği Türk Spor Kurumu yönetim Kurulunca tespit olunur.
Federasyonların çalışma şekli
MADDE 22. — Federasyonlar, kabul edilen faaliyet priolgramı dahilinde kalmak kaydıyla, gerekli her
türlü harcamaları yapabilirler. Bu harcamaların şekil ve şartları yönetmelikle (belirlenir.
Faaliyet programında değişiklik
MADDE 23. — Federasyonlar, zorunlu hallerde yıllık faaliyet programlarında değişiklik yapabilirler, de
ğişikliğin Türk Spor Kurumu Yönetim Kurulunca uygun görülmesi, Genel Kurulun onayından geçmıesi ve
yıllık bütçede bir artış getirmemesi zorunludur.
Federasyon başkanlık ve kurul üyeliklerinde boşalma
MADDE 24. — Federasyon başkanlığı istifa, ölüm veya görevden alınma suretiyle boşaldığı takdirde ye
ni seçim ve atama yapılıncaya kadar asbaşkanlardan biri başkanlığa vekâlet eder.
Uluslararası üyelik
MADDE 25. — Federasyonlar, uluslararası federasyonlara üye olabilirler. Uluslararası federasyonlara üye
olan olimpik spor dallarının federasyonları, «Uluslararası Olimpiyat Komitesi» ne bağlı bulunan Türkiye Millî
Olimpiyat Komitesine üye olmaya mecburdurlar.
Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin yıllık üye aidatı, her yıl federasyonlar tarafından komiteye ödenir.
V. KISIM
KULÜPLER
Kulüplerin kuruluşu
MADDE 26. — Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerî amatör spor kulüpleri, her derecedeki okullar, di
ğer kamu kurumları ile amatör spor kulüpleri ve gerçek kişiler tarafından kurulacak amatör spor kulüpleri,
2908 sayılı Dernekler Kanununa göre teşekkül ederler.
Kulüplerin tescili
MADDE 27. — Amatör spor kulüpleri tescil ile Türk Spor Kurumu Teşkilatına dahil olurlar.
Türk Spor Kurumunca tescil edilmemiş kulüpler federasyonlar tarafından tertiplenen veya bunların deneti
mi altında yapılan müsabakalara katılamazlar.
Tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilmez.
Her derecedeki okul ve askerî kulüpler ile diğer kulüpler Türk Spor Kurumuna tescil edilmek istedik
leri takdirde, diğer amatör kulüplerin tabi olduğu şartları yerine getirmeye mecburdurlar.
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Tere// şartı
MADDE 28. — Kulüplerin tescil edilebilmesi için Dernekler Kanununun 57 nci maddesine istinaden çı
karılan yönetmeliğe ve bu Kanunun ikinci maddesinde sayılan amaçlara uygun hizmet ifa edeceklerinin tü
züklerinde yer alması şarttır.
Tüzükleri bu hükümlere uyan kulüplerin :
1. Malî güçleri, gelir kaynakları, aidat veren üye sayısı,
2. Meşgul olacakları spor dalları ve sporcu sayısı
Türk Spor Kurumunca dikkate alınır ve yeterli görüldüğü takdirde tescilleri yapılır.
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
Bu Kanuna aykırı hareket; eden, verilen talimat ve direktiflere uymamakta ısrar eden kulüpler sicilden
silinir.
Kulüplerin denetimi
MADDE 29. — Türk Spor Kurumu, kulüpleri her yönden denetler gerekirse hesap, defter ve muamelele
rine el koyar. Bu denetime engel olan kulüplerin tescilleri silinir.
Kamu yararına dernek olma
MADDE 30. — Spor Kulüpleri Spor Kurumuna tescil ile Dernekler Kanununda belirtilen hükümlere gö
re, kamu yararına çalışan dernek olma vasfını kazanırlar.
Sicili silinen kulüpler kamu yararına dernek olma vasfını kaybederler.
Lisans
MADDE 31. — Lisansı olmayan sporcu hiçbir yarışmaya katılamaz. Her spor dalının lisansı kendi fe
derasyonunca verilir. Spor yapmaya ve müsabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyen
lere lisans verilmez.
Gerçek kişiler, bir kulüp adına veya kişisel olarak lisans alabilirler. Bir sporcuya ancak bir lisans
verilebilir.
Lisansla ilgili usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.
Profesyonel müsabakalar
MADDE 32. — Profesyonel müsabakalar ilgili federasyonların izin ve denetimine tabidir.
Profesyonel futbol takımları
MADDE 33. — Amatör spor kulüplerinin hangi şartlarla profesyonel futbol takımı kurabilecekleri, ha
zırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur. Profesyonel futbol müsabakaları Futbol Federasyonunca tespit edi
lecek esaslar dairesinde tertip ve denetlenir.
Spor kulüpleri, profesyonel futbol takımlarının Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler hükümlerine'gö
re kuracakları şirketlere devredebilirler.
VI. KISIM
MALÎ HÜKÜMLER
Gelirler
MADDE 34. — Türk Spor Kurumunun gelirleri şunlardır :
a) Spor - Toto'dan alınan hisseler,
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Millî ve temsilî müsabakaların gelirleri,
Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
Her türlü reklam gelirleri ile televizyondan naklen yayın hakkı geliri,
Hükümetçi fonlardan verilecek hisseler,
Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
Her türlü bağışlar,
itiraz ve ceza gelirleri,
Diğer gelirler.

Müsabaka giriş ücretleri ve vergi muafiyeti
MADDE 35. — Her türlü müsabaka ve gösterilerin seyircilerden alınacak giriş ücretleri:
1. Federasyonlarca düzenlenmiş ise ilgili federasyonca,
2. lllerce düzenlenmiş ise ilgili il müdürlüğü tarafından tespit olunur.
Türk Spor Kurumuna bağlı kulüpleri tarafından yapılan amatör spor müsabaka ve gösterileri ile spor
hizmetine tahsis edilen veya yaptırılan her türlü spor tesisleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Yatırımların vergi ve harç muafiyeti
MADDE 36. — Kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzelkişilerince yapılacak spor şaha ve tesisleri yatırım
ları her-türlü vergi ve harçtan muaftır.
VII. KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Türk Spor Kurumu malları
MADDE 37. — Türk Spor Kurumunun bütün malları, devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı işlenecek
suçlar devlet malına karşı işlenmiş sayılır.
Nazım imar planları
MADDE 38. — Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespi
tinde, Türk Spor Kurumunun mütalaa ve teklifini esas alırlar.
Nazım imar planlarında, Türk Spor Kurumunun muvafakati olmaksızın, spor tesisleri ile ilgili kısımları
üzerinde, değişiklik yapılamaz.
Kooperatifler, toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri üniversite ile fabrika pro
jelerine spor ve saha tesisi konulması zorunludur.
İzinli sayılma
MADDE 39.' — Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı, spor müsabakaları ve bunların hazırlık ça
lışmalarına katılacak sporcu ve yöneticiler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun- devamı süresince
izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süre
sinin hesabında dikkate alınmaz.
Tenzilatlı seyahat
MADDE 40. — Bu Kanunda gösterilen faaliyetlerden milletlerarası müsabakalara katılacak sporcu grup
larının yurt dışı seyahatlerinde sadece amatör sporcular için, devlet sektörüne bağh müesseseler ile devle
tin sermaye iştiraki bulunan şirketler tarafından merî tarife üzerinde !% 50 tenzilat yapılır.
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Fahrî görev
MADDE 41. — Türk Spor Kurumu taşra teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî görev almak müm
kündür.
Bu suretle görev alacaklara ne kadar huzur hakkı verileceği Türk Spor Kurumu Yönetim Kurulunca tes
pit olunur.
Uygulanmayacak kanunlar
MADDE 42. — Türk Spor Kurumu Devlet İhale, Muhasebei Umumiye, Harcırah ve Sayıştay kanunları
na tabi değildir.
Kaldırılan kanunlar
MADDE 43. — 3530, 4047,l5214 ve 7474 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde fiilen spor hizmetlerine tahsis edilmiş ve üzerinde
spor tesisleri bulunan mülkiyeti belediyelere ait taşınmaz mallar fiilen spor hizmetlerine tahsisi tarihindeki
bedel üzerinden, mülkiyeti Hazineye ait, üzerinde spor tesisi bulunan her türlü taşınmaz mallar ise bedelsiz
olarak Türk Spor Kurumuna devredilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla kaldırılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1985 malî yılı büt
çesi ile menkul ve gayrimenkul mal ve hakları, alacak ve borçları ile personeli Türk Spor Kurumu Genel
Müdürlüğüne devredilmiştir.
Türk Spor Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilen personele ait kadrolar iptal edilmiştir. Bu kadrolarda
bulunan memurlardan onbeş yıl ve daha az hizmeti bulunanlar sözleşmeli personel statüsünde istihdam edi
lirler. Onbeş yıldan fazla hizmeti bulunanlar ise sözleşmeli personel statüsüne geçirilmekle beraber talepleri
halinde emekli keseneği ve karşılıkları da kendilerine ödenmek şartıyla genel hükümler dahilinde T.C. Emek
li Sandığı ile ilişkilerini sürdürebilirler.
Ancak; ikinci fıkraya göre talepte bulunan kadınların 20, erkeklerin ise 25 hizmet yılını tamamlamaları
halinde 23.9.1983 gün ve 2898 sayılı Kanunla belirlenen yaş haddini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın
emekliliğe ayrılırlar.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunla teşkil edilen genel kurul ve yönetim kurulu görevine başlayıp, ta
ban - tavan ücretleri belirleninceye kadar mevcut personele halen almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam
ve tazminatların ödenmesine devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunla kaldırılan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri üze
rinde kulüplere önceden tanınmış ve tapuya tescil edilmiş olan intifa hakları devam eder.
Yürürlük
MADDE 44. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile; Sa
karya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Arkadaşının; Türk Spor Kurumu Kanunu Teklifi, Komisyonumuzun
30.4.1986 Tarihli 5 inci Birleşiminde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ve müşavirlerinin de iştirakiyle in
celenip görüşülmüştür.
Komisyonumuz aynı mahiyette olması sebebiyle tasarı ve teklifi birleştirerek, daha kapsamlı olması se
bebiyle de kanun tasarısının görüşmelere esas alınmasını kararlaştırmıştır.
Komisyonumuz, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, gerekçesini de uygun gö
rerek maddelerinin görüşmesine geçmiştir. Maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler aşağıda açıklan
mıştır.
1. Tasarının 1, 2, 3, 4 üncü maddeleri ve bu maddeye bağlı ekli 1 sayılı cetvel, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu mad
deleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir.
2. Tasarının 10 uncu maddesine, (f) bendinden sonra (g) bendi olarak «Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda il
gili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek» ibaresi eklenmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir.
3. Tasarının, 11, 12 ve 13 üncü maddeleri de Komisyonumuzca benimsenerek aynen kabul edilmiştir.
4. Tasarının 14 üncü maddesinde, (m) bendinden sonra 2 nci paragrafında bulunan «Ancak» kelimesinin
çıkarılması uygun görülmüş, madde bu şekliyle kabul edilmiştir.
5. Tasarının 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun
görülerek aynen kabul edilmiştir.
6. Tasarının 28 inci maddesi; son satırındaki «11 başkanının» kelimesi, konuya açıklık getirilmesi bakıkımından «Valinin» olarak değiştirilerek kabul edilmiştir.
7. Tasarının 29 uncu maddesine, 2 nci satırındaki «sporcu» kelimesinden sonra «Hakem, antrenör, moni
tör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler» ibaresi eklenmiş, madde bu şekliyle kabul
edilmiştir.
8. Tasarının 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri de Komisyonumuzca uygun
görülerek aynen kabul edilmiştir.
9. Tasarının geçici hükümler kısmında yer alan; geçici madde 1, ve bu maddeye bağlı ekli 2 sayılı cetvel,
geçici madde 2, geçici madde 3, geçici madde 4, geçici madde 5 ve geçici madde 6 Komisyonumuzca uygun
görülerek aynen kabul edilmiştir.
10. Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 42 ve 43 üncü maddeleri de Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.
Havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkanvekili
İsmet özarslan
Amasya

Sözcü
İsmail Dayı
Balıkesir

Kâtip
Mümtaz Güler
Uşak

Üye
Osman İşık
Ankara

Üye
Prof. Dr. F. Rezan Şahinkaya
Ankara

Üye
M. Ali Doğuşlu
Bingöl
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Üye
Mahmud Altunakar
Diyarbakır

Üye
Hamit Melek
Hatay

Üye
F. Mihriban Erden
İsparta

Üye
Ö. Necati Cengiz
istanbul

Üye
H. Yılmaz Önen
İzmir
Bazı maddelerine muhalifim.

Üye
Aziz Kaygısız
Kars

Üye
Alaeddin Kısakürek
Kahramanmaraş

Üye
Ziya Ercan
Konya

Üye
Bahriye Üçok
Ordu

Üye
Besim Göçer
Çorum

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/761 2/258
Karar No. : 31
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1986

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Balkanlar Kurulunca 6 Mart 1986 tari
hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyo
nunda birilikte görüşüldükten sonra Komisyonumuza navale edilen «Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı» ve Sakarya MıiUetvekii Nihat Akpaık ile onbir arikadaşı
tarafından hazırlanan «Spor Kanunu Teklifli» Komisyonumuzun 7 ve & Mayıs 1986 tarihlerinde yaptığı 53 ve
54 üncü birleşimlerde iılgiii teklif sahipleri ve hükümet temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü.
Bilindiği gibi spor; ferdin 'bedenî yeteneMerini artırıp Icuvvetlendirmesinde en 'büyük etkendir. Ayrıca
fertte arkadaşlık duygusunu, yurt sevgisini, disiplini ve toplu yaşama intibakını geliştirmesi, toplumda anılaş
ma ve ıkaynaşmayı sağlaması ve ferdin kötü alışlkanlıklardan kurtarılmasında da sporun katkısı 'büyüktür. Kı
sacası, insanın sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan en önemli faktör spordur diyebiliriz.
Çağımızda, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmada insanın yeri dikkat© alınırsa, 'bir ülkenin kalkınması
ve ilerlemesi için insanlarının 'bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştıkûılmesinıin Önemi de lortaya çıkar. Kaldı ki,
ülkemiz nüfusunun % 28 'ini 12. ala 24 yaş arasındaki gençlerin teşkil ettiği ve geçirdiğimiz kötü günlerde
sapık ideoloji, bölücü ve anarşik faaliyetlerin içerisine gençliğin çekilmek istendiği ve buna kısmen de olsa
muvaffak olunduğu diklkate alınırsa; ileride cumhuriyetimizi ve ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz genç
neslim sağlıklı yetişmesinin önemi 'bir kere daha ortaya çıkar,
Ülkemizde sportif faaliyetler, 1938 yılında çıkarılan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile buna ilave
olarak çıkartılan tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle yürütülmektedir. Ancak, anılan kanunun, 4 madde
sinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesıi, 6 maddesinin ise uygülanamaması ve_ sosyal, kültürel ve ekono
mik şartlardaki değişimler nedeniyle yetersiz 'kalmış ve konuya ilişkin daha köklü çözümler getirecek bir
ıkanun hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Tasarı ile bu boşluğun giderilmesine çalışıldığı anlaşılmaktadır.
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Komisyonumuz, ülkemizde sportif faaliyetlere eğilmenin zamanınım geldiğini 'büyük önderimiz Atatürk'ün
de «sağlam kafa sağlam vücutta bulunur» sözleriyle sporun Önemini belirttiğimi, hükümet programı ve 5 inci
5 Yilık Kalkınma Planımda da spora yer verildiğini, sporun ülke tanıtımında en etkili faktör olduğunu, ge
tirilen sistemde de '3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun temel' sistem olarak alındığını belirtmiş ve Türk
sporunun kurumlaşmasına yardım etmesi, devlet 'bütçesinden alımacaık yardımlar dışında «Federasyonlar Fo
nu» adı altında yenli kaynak oluşturulmasına Miskin tasarı ile getirilen hükümleri isabetli bulmuş daha son
ra tasarı ve gerekçesibenimsenerek -Milî Eğitim Komisyonu metni esas alınarak maddelerine geçilmesi fcararlaştırıilmıştır.
Tasarının Milî Eğitim Komisyonunca aynen kabul edilen 2 nci maddesinin «h» ve «k» fıkralarında yer
alan «Uluslararası» .ibaresi ifade 'birliğini sağlamak amacıyla «Milletlerarası» şeklinde de'ğiştMlımiş, ayrıca «im»
fıkrasına «... başarılı sporcular...» ibaresini takiben «ve çalıştırıcılarına» ibaresi eklenmiş; 24 üncü maddesinin
3 üncü fıkrasının sonuna spor 'kulüplerin profesyonel takımlarını fciıralayabilmelerine imkân tanıyacak bir
hüküm ilave edilmiş, 25 inci maddesi, kanun hükümlerine göre tescil olan kulüplerin ancak amatör faali
yetleri içlin Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünden aynî yardım alabileceklerini belirtecek şekilde
yeniden düzenlenmiş, 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan «kooperatifler» ibaresi, tatbikatta küçük
çaplı kooperatifler için sorun yaratabileceği düşüncesi ile metinden çıkarılmış aynı fıkradaki «saha» ibaresi
ise çoğu zaman futbol safhası gibi yorumlanabileceği bunun tatbikatta yanlış anlaşılmaya sebep olabileceği
düşüncesiyle «alan» olarak değiştirilmiş., 38 inci maddesinin sonuna, kamu avulkaıtı olan Beden Terbiyesi ve
Spor Genel 'Müdürlüğü avukatlarının da emsalleri gibi 1389 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmalarını
öngören yeni bir fıkra eklenmiş, 40 ınoı maddesinde yer alan kanun numaraları, herhangi bir yanlışlığa ma
hal vermemek ve kanun tekniğine uygunluk sağlamak amacıyla, kanun tarih ve numaraları belirtilmek su
retiyle yeniden düzenlenmiş, Geçici 1 inci maddede belirtilen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
(1) sayılı cetvelin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmek üzere düzenlenen «Ek 2
sayılı listede» yer alan taşra kadroları arasına 1 adet 1 inci derece 2 adet 2 nci derece uzman tabip, 3 adet
3 üncü derece, 4 adet 4 üncü derece ve 5 adet 5 inci derece tabip, 100 adet 9 uncu derece teknisyen ile 50
adet 12 nci derece teknisyen yaırdımcısı kadrosu eklenmiş, Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilerek kabul
edilen taşarının 14 üncü maddesinin «1» fıkrasından sonra gelmek üzere yeni «im» fıkrası olarak, «Satılan gayrimenfculer» hükmü ilave edilmiş, takip eden fıkranın harfi ise «m» olarak değiştirilmiştir.
Millî Eğitim Komisyonunoa aynen kabul edilen tasarının 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 41 'inci maddeleri ile Geçici 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı mad
deler Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen tasarının 10, 28 ve 29 uncu maddeleri ile yü
rürlük ve yürütmeye ilişkin 42 ve 43 üncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Cengiz Tuncer
Kayseri

Başkanvekilli
Fahrettin Kurt
Trabzon

• Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtlip Üye
Kadir Demir
Konya

Üye
A. Akgün Albay rak
» Adana

, Üye '
Hazım Kutay
Ankara

Üye,
İskender Cenap Ege
Aydın
îmzada 'bulunamadı

Üye'
Nabi Sabuncu
Aydın -

Üye
Hakkı Artukarslan
Bingöl
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Üye
A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

Üye
İlhan Aşkın
Bursa

Üye
C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale
Fon maddesine karşıyım

Üye
Ünal Akkaya
Çorum

Üye
Metin Ya/nan
Erzincan

Üye
Togay Gemalmaz
Erzurum

Üye
M. Oltan JSungurlu
Gümüşhane

Üye
Abdurrahman Demirtas
Hatay

Üye
İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Üye
Yaşar Albayrak
İstanbul

Üye
Halil Orhan Ergüder
istanbul

Üye
Tülay Öney
îstanıbul
Karşı oyum eklüdlir

Üye
özdemir Pehlivanoğlu
İzmiir

Üye
M Turan Bayezit
Kahramanmaraş
Muhalefet şerhim eklidir

Üye
İbrahim Özbıyık
Kayseri

Üye
Mehmet Budak
Kırşehir

Üye
İsmet Ergül
Kırşehir

Üye
Saffet Sert
Konya

Üye
Enver özoan
Tokat
İmzada (bulunamadı

Üye
İsa Vardal
Zonguldak
Muhalefet şerhim eklidir

KARŞI OY
1. Türk Sporunun yönlendirilmesine ve Anayasanın zorunlu hedefi olarak sporun kitlelere yayılmasına
'bir- teşkilat yasası anlayışı içinde yaklaşıldığı.
2. Amatör spora kurum olarak yer vermemesi ve amatör sporun gelişmesine yeter hükümiler getirmediği
3. Sporun beşerî alt yapısına yer verilmediği.
4. Fon tesis edildiği, nedenleriyle tasarıya karşıyız.
7 . 5 . 1986
Tülay öney
İstanbul

İsa Vardal
Zonguldak
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkiot ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve' Teşkilat
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Genşiifc ve Spor Bakanlığına bağlı, merkezde katma
^bütçeli ve tüzelkişiliğe sahip Beden Terbiyesi ve Spor Geneli Müdürlüğünün, taşrada ise özd bütçdi Beden
Terbiyesi ve Spor 11 ve İlçe Müdürlüklerimin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri
düzenlemektir.
Görev
MADDE 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdüflüğünün görevleri şunlardır :
a) Vatandaşın fizik, morai güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faa
liyetlerini sevk ve idare etmek,.
b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı
spor faaliyetlerini programlamak, 'beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu
faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,
c) Spor faaliyetlerini programllamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, spor idarecisi, ant
renör, montör, spor demanlları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezileri kurmak,
d) Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,
e) Spor [Federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek İçin gerekli usul ve esasları tayin ve
tespit etmek,
f) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis, malzemeleri yapmak, yaptırmak, iş
letmek, işlettirmek ve 'bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,
g) Sporcu sağlığı ile ilgili 'tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezîleri açmak, açtırmak, işletmek, işletil
mesine yardımcı olmak, sporcuların sigorıtalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
h) Spor müsalbakalaırrnda Uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,
ı) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlemek, yönetmek,
i) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bu
lunmak,
j) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
k) Uluslararası spor temas ve münasebetlerinde ıresmî merci görevi yapmak,
1) ©u Kanuna göıre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor aımacını taşıyan teşekkül,
sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
m) Başarılı sporculara aynî ve nakdî yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,
n) [İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen 'benzeri görevleri yapmak.
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MİLLÎ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve TeşkıilaH

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç

Amaç
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Görev

Görev
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Vatandaşın fizik, moral güç ve yeteneklerini
sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faa
liyetlerini sevk ve idare etmek,
b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt
dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi
ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürüt
mek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihti
yaçları sağlamak,
c) Spor faaliyetlerini programlamak, düzenle
mek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak, spor ida
recisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakem
leri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim
merkezleri kurmak,
d) Sporcu ve spor kulüplerinin tescü, vize, ak
tarma işlemlerini yapmak,
e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dal
larını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin
ve tespit etmek,
f) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerek
li olan saha, tesis, malzemeleri yapmak, yaptırmak,
işletmek, işlettirmek ve bu tesisleri vatandaşın istifa
desine sunmak,
g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, spor
cu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işle
tilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanma
sı işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
h) Spor müsabakalarında milletlerarası kurulla
rın ve her türlü talimatıtı uygulanmasını sağlamak,
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<Hük!i2tnetiin Teklif Ettiği Metin)

Teşkilat
MADDE 3. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdüdüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana
gelir.
ÎKtNCÎ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
MADDE 4. — Genel Müdürlük Merkez teşkilatı, aınahizmet 'birimleri, danışma ve dıenetıim 'birimleri ve
yardımcı 'birimlerden meydana gelir.
Anahizmet birimleri
a) Spor Faaliyetleri Dairesi 'Başkanlığı,
b) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
c) Tesisler Dairesıi Başkanlığı,
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı,
e) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı.
Danışma ve Demetim 'birimleri
a) Teftiş 'Kurulu Başkanlığı,
!
b) Hukuk MüşavMiği,
c) Araştırma, 'Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
Yardımcı birimler
a) iPersonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,
d) Savunma Uzmanlığı.
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı Ek-1 sayılı cetvetde gösterilmiştir.
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Rabul Ettiği Metin)
ı) Futbol müsabakalarında müşterek bahis
(Spor - Toto ve Spor - Loto) düzenlemek, yönetmek,
i) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi
ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetler
de bulunmak,
j) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi
hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
k) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerin
de resmî merci görevi yapmak,
1) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor
kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşek
kül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
m) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına aynî ve
nakdî yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödül
lendirmek,
n) ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri
görevleri yapmak.
Teşkilat

)Teşkilat
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul ödilmiştir.

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

İKtNCÎ KISIM
Genel (Müdürlük Merkez Teşkilatı

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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BİRİNDİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
MADDE '5. — Genel Müdür, kuruluşun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata,
millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürü'tülmesıini ve Genel Mü
dürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 'koordinasyonu sağ
lamakla görevlidir. Genel Müdür, Merkez ve Taşıra Teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denet
lemekle gorevlıi ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescii yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile
spor amacı taşıyan teşekkülleri de denetler.
Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür tarafından kendilerine verilecek iş ve hizmetteri, mevzuat hü
kümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yürütmekle görevlidir.
(İKİNCİ BÖLÜM
Taşıra Teşkilatı
Taşra teşkilatı
MADDE 6. — İlerde, 'beden terbiyesi! ve spor il müdürlüğü, İlçelerde beden terbiyesi ve spor ilçe mü
dürlüğü Icuırulur. İllerde vali, ilçelerde kaymaikam beden terbiyesi ve spor başkanıdır. Bu teşkilatın hizmetleri
İlerde ü müdürü, ilçelerde ilçe müdürü tarafından yürütülür. Hizmetlerin yürü'üülmesinıden dolayı il müdürü
valiye, içe müdürü kaymakama karşı 'birinci derecede sorumludurlar, İl teşikıilatının Ibütçesi özel bütçedir. 11
bütçesinden • ilçelere 11 Danışma Kurulunun teklifi ve valinin onayı ile ödenek tahsis edilir.
Spor dalları temsilcileri
MADDE 7. — İllerde, beden terbiyesi ve spor işleriyle meşgul olmak üzere, valilerin sorumluluğu altın
da, o ilde uygulanmakta olan spor dallarının ilgili federasyonları ile koordineli çalışabilme ve bu federasyon
ların taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahrî birer spor dalı temsilcisi bulunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Sürekli kurullar
MADDE 8. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü dürlüğünde sürekli kurullar şunlardır:
a) Merkez Danışma Kurulu,
b) Merkez Ceza Kurulu,
c) 11 ve İlçe Danışma Kurulları.
Genel Müdürün teklifi Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanının onayı ile, Spor faaliyetlerini düzenlemek
maksadıyla ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir.
11 Danışma Kurulunun başkanı Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, ilçe Danışma Kurulunun baş
kanı Kaymakamdır. Büyükşehir Belediye Başkanları ile 11 ve ilçe merkez Belediye Başkanları kurulun tabiî
üyesidirler.
Merkez Ceza kurulunun kuruluşu ile danışma kurullarının diğer üyeleri ve bu kurulların görev, yetki ve
sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür

Genel Müdür
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı

İKİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
Teşra teşkilatı

Taşra teşkilatı
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Spor dalları temsilcileri

Spor dalları temsilcileri
MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Sürekli kurullar

Sürekli kurullar

MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Merkez Danışma Kurulunun teşkili
MADDE 9. — Merkez Danışma Kurulu, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün Başkanlığında; ül
kede spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından
seçilecek 3 kişi ile Millî Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Millî Olimpiyat
Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonumun kendi mensupları
arasından belirliyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi
aralarından seçecekleri bir temsilciden teşekkül eder.
Merkezi Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 10. — Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tet
kik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tastik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tesbit etmek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak,
bu kararlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından fesih veya tadil olunabilir.

Verilecek cezalar
MADDE 1 1 . — Beden terbiyesi ve spor çalışmalarında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sportmen-'
lige aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun olarak ya
pılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi mümkündür.
Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on milyon lirayı ge
çemez. Bu miktarı üç katma kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Atama
MADDE 12. — Atamalar 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan
1 - 4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak Bakan
ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
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Merkez Danışma Kurulunun teşkili

Merkez Danışma Kurulunun teşkili
MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millî Eğitim Komsiyonu metninin
9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 10. — Merkez Danışma Kurulunun
görevleri şunlardır :
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile fe
derasyonlar tarafından hazırlanan plan ve program
ları tdtkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma
programını tetkik ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırla
mak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul ola
cakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili ko
nularda temel prensipleri tespit etJhek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen
diğer işler hakkında görüş bildirmek,
g) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
Merkez ve Taşra Personeli İle Sporcuların Sosyal
Güvenliğini Düzenleyici Tedbirler konusunda ilgili
yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek. '
f(b) ve <c) bentlerinde yazılı işler hakkında Mer
kez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir.
Ancak, bu kararlar Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı tarafından fesih veya tadil olunabilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Verilecek cezalar

Verilecek cezalar
MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Atama

Atama
MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Bütçe ve mail hükümler
MADDE 13. — Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez teşkila
tı Sayıştayın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet ihale ve Muhasebe-i Umumîye kanunla
rına tabi değildir.
Özel bütçeler bu Kanunun 14'ncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifleriyle illerin ihtiyaç
ları gözönünde tutularak il danışma kurulunca hazırlanıp Valiler tarafından Ekim ayı başında Genel Müdür
lüğe gönderilir. Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bölüm
maddeleri arasında yapılacak aktarma- il danışma kurulunun görüşü alınarak Valilerin onayı ile, bölümden
bölüme aktarma yapılması da merkez danışma kurulunun görüşü alınarak Genel Müdürün onayı ile yapılır.
Genel Müdürlüğün gelirleri
MADDE 14. — Beden Terbiyesi \6 Spor Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır :
a) Spor-Toto ve Spor-Loto'dan alınacak hisseler,
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
d) Millî ve temsili müsabakaların gelirleri,
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
ı) Her türlü bağışlar,
j) itiraz ve ceza gelirleri,
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden ayrılan paylar-,
m) Diğer gelirler.
^ Ancak belediyeler ve il özel idareleri bir sene evvelki gelir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden ter
biyesi ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen bu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay için
de mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçesine aktarılır. Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve tesislerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine ma
hallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faaliyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraflarına
Genel Müdürlükçe tesbit edilecek genel prensipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve belediyeler bütçe
lerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini tastike yetkili makamlar tarafından resen konulur. Ayrıca, ilçele
re tahsis olunmak üzere münasip nispette bir spor tahsisatı da il genel meclisi kararı ile kendi bütçelerine ko
nulur.
Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün
değildir.
,
Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl belirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak il
ler emrine gönderir. 11 bütçeleri, bu esaslar gözönünde bulundurularak düzenlenir. II bütçelerinin ita amiri va
lidir.
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ı (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
I

Bütçe ve malî hükümler

Bütçe ve malî hükümler

I

••••"«o»

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko I
MADDE 13. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
I 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Genel Müdürlüğün gelirleri
MADDE 14. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün gelirleri şunlardır :
a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak his
seler,
b) Genel Bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
d) Millî ve temsilî müsabakaların gelirleri,
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
ı) Her türlü bağışlar,
j) İtiraz ve ceza gelirleri,
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden
ayrılan paylar,
m) Diğer gelirler.
Belediyeler ve il özel idareleri bir sene evvelki ge
lir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden terbiyesi
ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen
bu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay içinde
mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçe
sine aktarılır. Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve te
sislerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine
mahallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faa
liyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraf
larına Genel Müdürlükçe tespit edilecek genel pren
sipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve beledi
yeler bütçelerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini
tasdike ve yetkili makamlar tarafından resen konulur.
Ayrıca, ilçelere tahsis olunmak üzere münasip nispet
te bir spor tahsisatı da ilgili genel meclisi kararı ile
kendi bütçelerine konulur.

Genel Müdürlüğün gelirleri
MADDE 14. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğünün gelirleri şunlardır :
a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak his
seler,
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
d) Millî ve temsilî müsabakaların gelirleri,
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar,
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
h) Matbaa, yayın ve basıü evrak gelirleri,
ı) Her türlü bağışlar,
j) İtiraz ve ceza gelirleri,
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
1) Belediyeler ile il özel idareleri bütçelerinden
ayrılan paylar,
m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,
n) Diğer gelirler.
Belediyeler ve il özel idareleri bir sene evvelki ge
lir toplamlarının ayrı ayrı yüzde birini beden terbiyesi
ve spor faaliyetleri için tahsis ederler. Tahsis edilen
bu paralar bütçelerin tasdikini takip eden 6 ay içinde
mahallin beden terbiyesi ve spor il müdürlüğü bütçe
sine aktarılır, Ayrılan bu payların yüzde sekseni mün
hasıran mahallin beden terbiyesi ve spor saha ve tesis
lerinin yapılması, geri kalan yüzde yirmisi de yine
mahallin diğer beden terbiyesi ve spor teşkilat ve faa
liyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedarik masraf
larına Genel Müdürlükçe tespit edilecek genel pren
sipler çerçevesinde harcanır. Mahallî idare ve beledi
yeler. bütçelerine bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini
tasdike yetkili makamlar tarafından resen konulur.
ayrıca, ilçelere tahsis olunmak üzere münasip nispet-
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Federasyonlar fonu
MADDE 15. — Federasyon faaliyetlerinde sürat ve verimliliği artırmak amacıyla bir Devlet bankası nezdinde, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün emrinde «Federasyonlar Fonu» kurulur.
Fonun gelirleri şunlardır:
a) Müsabakaların net hâsılatlarının yüzde yedisi,
b) Bağış ve yardımlar,
c) itiraz ve ceza gelirlerinin yüzde ellisi,
d) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
e) Tescil, vize ve aktarma ücret gelirlerinin yüzde ellisi,
f) Faiz gelirleri,
g) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mamul
lerin Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yurt içindeki teslimlerinden ek vergi matrahına esas alınan
bedellerinin binde beşi.
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren fıkrada belirtilen mamullerin teslim
lerinden fona pay ayırmaya mecburdur. Fona gönderilecek payların ödeme süresi, şekli ve diğer hususlar Tekel
işletmeleri Genel Müdürlüğü ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tayin olunur.
h) Diğer giderler.
Yukarıdaki oranları azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu fon, Muhasebe-i Umumiye ve Devlet ihale Kânunları ile Sayıştay denetimine tabi değildir.
Fondan yapılacak harcamalar, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile
Sayıştay Başkanlığınca 2 yıl için seçilecek birer temsilci üyeden teşekkül eden heyet tarafından denetlenir.
Federasyonlar fonundan yapılacak harcamalarda uyulacak usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.
Müsabaka hâsılatları
MADDE 16. — Müsabakalardan elde edilecek brüt hâsılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye ka
lan miktar; federasyonlar fonuna, müsabakanın yapıldığı Beden Terbiyesi ve Spor ti Müdürlüklerine ve mü
sabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle belirtilir.
Muafiyet
MADDE 17. — Bu Kanuna göre yapılacak müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer
Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
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Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma
dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün
değildir.
Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl be
lirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak
iller emrine gönderir. 11 bütçeleri, bu esaslar gözönünde bulundurularak düzenlenir, fi bütçelerinin ita ami
ri validir.

te bir spor tahsisatı da il genel meclisi kararı ile kendi
bütçelerine konulur.
Mahallî idarelerce spora tahsis edilen ve yatırıma
dönüşen kaynakların başka amaçlara tahsisi mümkün
değildir.
Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl be
lirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak
iller emrine gönderir, ti bütçeleri, bu esaslar göz önün
de bulundurularak düzenlenir, ti bütçelerinin ita ami
ri validir.

Federasyonlar fonu

Federasyonlar fonu

MADDE 15. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Müsabaka hâsılatları

Müsabaka hâsılatları

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir .

MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Muafiyet

Muafiyet

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 17. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti
MADDE 18. — Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idarî bakımdan birer federasyona bağlanır. Ama
tör federasyonların adedi ile profesyonel dallar, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Be
den Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından tespit
olunur.
Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından
yürütülür.
Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili
MADDE 19. — Federasyon başkanları, kendi spor dallarının temsilcileri tarafından gösterilen üç aday
arasından, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam tarafından 5 yıl için atanırlar. Federasyon başkanları, gerekçe
gösterilmek kaydıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından süresi
> dolmadan değiştirilebilir veya seçimi yenilenebilir.
Federasyon Başkanlığı ve kurul üyelikleri fahridir. Ancak bunlardan kimlere ne kadar huzur hakkı veri
leceği Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile belirlenir.
Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili, çalışmaları, görevleri, yetki ve sorumlulukları yö
netmelikle belirlenir.
Federasyonlar çalışmalarını, hazırlayacakları beş yıllık plana dayanarak düzenleyecekleri yıllık programlara
göre yürütürler. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulundan geçtikten ve Bakan tarafından tasdik edildikten
sonra bu plan ve programlara uymak zorundadırlar. Federasyon plan ve programlarındaki değişiklik, kabul
edilmesindeki usule tabiidir.
Spor kulüpleri
MADDE 20. — Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Beden Terbiyesi ve
Spor Teşkilatına dahil olurlar.
Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatınca tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya
bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans veril
mez.
Spor kulüpleri faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmaya mecburdurlar.
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
Kulüplerin denetimi
MADDE 21. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü kulüpleri her yönden denetler. Gerekirse hesap,
defter ve işlemlerine el koyar. Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.
Sporcu lisansı
MADDE 22. — Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve mü
sabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez.
Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdî olarak lisans alabilir.
Sporcuların sigortalanması
MADDE 23. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünden lisans alan profesyonel sporcular ile Millî
takım sporcuları antreman ve yarışma esnasında spor kazaları ve hastalıklara karşı özel sigorta sistemine gö
re sigortalanır. Millî Takım sporcularının sigorta primleri Genel Müdürlükçe karşılanır.
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Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti

Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
18 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Federasyon başkanlarının seçimi ve kurulların teş

Federasyon başkanlarının seçimi ve'kurullarının
teşkili
MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

kili
MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Spor kulüpleri

Spor kulüpleri

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kulüplerin denetimi

Kulüplerin denetimi

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sporcu lisansı

Sporcu lisansı

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sporcuların sigortalanması
MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Sporcuların sigortalanması
MADDE 23. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Profesyonel spor
MADDE 24. — Profesyonel dallar, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kuru
lunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından
tespit olunur.
Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.
Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya kurul
muş olan şirketlere devredebilirler.

Kulüplere yardım
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerine göre tescUolan kulüplere Genel Müdürlük aynî ve nakdî yardımda
bulunabilir.

Tesis yapma mükellefiyeti
MADDE 26. — Memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi persone
line beden eğitimi ve spor yaptırmak için ilgili yönetmeliğinde belirtilecek esaslara göre spor tesisleri yapmaya
ve antrenör tutmaya mecburdurlar. Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde gerekli spor tesislerini inşa etme
yen fabrika ve kuruluşlar, sürenin bitiminde ve müteakip her yıl, tebliğ tarihinde çalıştırdıkları her işçi ve me
mur için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgarî ücretin üçte biri tutarındaki bir cezayı en geç bir ay içinde
ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan bu paralar her ay veya üç ayda bir Türk
Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.
Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde, il veya ilçe da
nışma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar.
Nazım imar planlarında, Beden Tefbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün muvafakati olmaksızın, spor te
sisleri ile ilgili kısımları üzerinde değişiklik yapılamaz.
Kooperatifler, toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, eğitim kurumları ile fabrika
projelerine spor saha ve tesisi konulması zorunludur.
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Profesyonel spor

Profesyonel spor

MADDE 24. — Profesyonel dallar, Beden Terbi
yesi ve Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma
Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı tek
lif üzerine, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tara
fından tespit olunur.
Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federas
yonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.
Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ti
caret Kanunu hükümlerine göre kuracakları veya ku
rulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyo
nel futbol takımlarını kiraya verebilirler.

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kulüplere yardım

Kulüplere yardım

MADDE 25. — Bu kanun hükümlerine göre tes
cil olan kulüplerin amatör faaliyetleri için Genel Mü
dürlük aynî ve nakdî yardımda bulunabilir.

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Tesis yapma mükellefiyeti

Tesis yapma mükellefiyeti

MADDE 26. — Memur ve işçi sayısı 500'den faz
la olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi per
soneline beden eğitimi ve spor yaptırmak için ilgili
yönetmeliğinde belirtilecek esaslara göre spor tesisleri
yapmaya ve antrenör tutmaya mecburdurlar. Yönet
meliğinde belirtilen süre içerisinde gerekli spor tesis
lerini inşa etmeyen ve antrenör tutmayan fabrika ve
kuruluşlar, sürenin bitiminde ve müteakip her yıl, teb
liğ tarihinde çalıştırdıkları her işçi ve memur için, o
tarihte yürürlükte bulunan brüt asgarî ücretin üçte
biri tutarındaki bir cezayı en geç bir ay içinde öde
mek zorundadırlar. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur.
Tahsil olunan bu paralar her ay veya üç ayda bir Türk
Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor te
sislerine tahsis edecekleri yerlerin tesbitinde, il veya
ilçe danışma kurulu ile Beden Terbiyesi ve Spor Ge
nel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar.
Nazım imar planlarında, Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlüğünün muvafakati olmaksızın, spor te
sisleri ile ilgili kısımları üzerinde. değişiklik yapıla
maz.
Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük
sanayi siteleri, eğitim kurumları ile fabrika projeleri
ne spor alam ve tesisi konulması zorunludur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Sporculara devlet nakil vasıtalarında yapılacak tenzilat
MADDE 27. — Bulundukları merkezin beden terbiyesi ve spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve en
az beş kişililç bir grup halinde spor hareketlerine veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt dışı
na seyahat eden sporculara, Devlet nakil vasıtalarında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı üc
ret tarifesi uygulanır.
Özel salon açılması
MADDE 28..— Özel teşebbüs tarafından beden eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul,
eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, İl Başkanının müsaadesine ve kontrolüne tabidir.

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılmaları
MADDE 29. — Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalış
malarına katılacak sporcu ve yöneticiler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli
sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin
hesabında dikkate alınmaz.

Sözleşmeli personel
MADDE 30. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü lüzumu kadar yerli - yabancı spor uzmanı ve
antrenörü Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hü
kümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak sözleş
meli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur.
Fahrî görev

-

MADDE 31. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatında fahrî olarak teknik ve idarî görev
alınabilir. Bu suretle görev alacaklara ne kadar huzur hakkı verileceği Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının Onayı ile Genel Müdürlükçe tespit edilir.
Bunlardan illerde görevlendirilecekler için valinin görüşü alınır.
Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzmanlık, danışmanlık yapabilmeleri
MADDE 32. — Beden eğitimi öğretmenleri, Beden (Terbiyesi ve Spor Teşkilatında resmî mesaileri dışında
antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Beden Terbiyesi ve Spor
Genel Müdürlüğünce belirlenir ve II Müdürlüğü bütçelerinden ödenir.
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Sporculara Devlet nakil vasıtalarında yapılacak
tenzilat
MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Sporculara Devlet nakil vasıtalarında yapılacak
tenzilat
MADDE 27. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Özel salon açılması

Özel salon açılması
MADDE 28. — Özel teşebbüs tarafından beden
eğitimi ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak
okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis
ve kuruluşlar, valinin müsaadesine ve kontrolüne ta
biidir.

MADDE 28. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
28 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılma
ları
MADDE 29. — Milletlerarası seviyede yurt içi ve
yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalış
malarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör,
yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer gö
revliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyo
nun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük
hakları kurumlarınca saklı tutulur, öğrencilerin bu sü
releri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alın
maz.

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılma
ları
MADDE 29. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Sözleşmeli personel

Sözleşmeli personel
MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 30. — Millî Eğitim Komisyonu metninin
30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Fahrî görev

Fahrî görev
MADDE 31. — Tasarının 31 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 31 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzman
lık, danışmanlık yapabilmeleri

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzman
lık, danışmanlık yapabilmeleri

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 32. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Spor meslek liseleri
MADDE 33. — Antrenör ve spor elemanı yetiştirmek amacı ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca açılacak spor meslek liseleri bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. Bu meslek
liselerine Beden Terbiyesi ye Spor Genel Müdürlüğünce tesis, eleman ve spor malzemesi yardımı yapılır.
Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi
MADDE 34. — Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak
amacıyla, Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur.
Spor kontrolörleri
MADDE 35. — Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatında çalışan antrenör, monitör ve benzeri spor elemanla
rının çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla spor kontrolörlüğü kurulur. Spor kontrolör
lerinin seçimi ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirtilir.
Genel Müdürlük malları
MADDE 36. — Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz bütün malları Devlet malı hükmündedir. Genel Mü
dürlüğünün malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez.
Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı
MADDE 37. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, beden eğitim ve spor hizmetlerinin geliştiril
mesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ilgili yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde;
a) Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara beden
eğitim ve spor tesisleri yapar, yaptırır,
b) inşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuruluşların mevcut beden eğitimi ve spor tesislerine personel,
antrenör, monitör tahsis eder, tesisleri işletir, spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur.
Anlaşmazlıkların halli
MADDE 38. — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri
veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş
bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasın
da, maddî ve hukukî sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edil
mesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda
umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar gö
rüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin;
1 000 000 liraya kadar olanları il valisinin kararı,
1 000 000 - 2 000 000 (dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
2 000 0 0 0 - 1 0 000 000 (dahil) liraya kadar olanları Bakanın kararı,
10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir.
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilir.
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi
bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal
edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur.
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Spor meslek liseleri

Spor meslek liseleri
MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 33. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 33 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi

Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi
MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 34. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 34 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
Spor kontrolörleri

Spor kontrolörleri
MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE '35. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 35 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Genel Müdürlük malları

Genel Müdürlük malları
MADDE 36. —Tasarının 36 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 36 ncı maddesi aynen ka'bul edilmiştir.

Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis
inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı

Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis
inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Anlaşmazlıkların halli

Anlaşmazlıkların halli
MADDE 38. — Tasarının 38 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38. — Bir sözleşme olsun olmasın Ge
nel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşek
külleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve
henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya inti
kal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla
hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesin
de veya bozulmasında, maiddî ve hukukî sebeplerle da
va ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve
icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neti
celenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce
incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde
bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra ta
kiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü tak
dirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ih
tiva ettiği menfaatlerin;
1 000 000 liraya kadar olanları il valisinin kararı,
1 000 000 - 2 000 000 (dahil) liraya kadar olan
ları Genel Müdürün kararı,
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Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvur
madan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs
olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanır.
Tashi'bJi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara
karşı itiraz yoluna gidip g'idilmemeslinin (takdiri davayı takip eden Daire Amirine veya avukata aittir.
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarı
daki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen
veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün
olanlar hakkında kanun yo'Harnıa gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukukî
veya maddî sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan
avukatlarla, daire amirleri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine taz
min ettirilir.

Uygulanacak hükümler
MADDE 39. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 27.9.1984 tarihli ve 304/ sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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2 000 000 - 10 000 000 (dahil) liraya kadar olan
ları Bakanın kararı,
10 000 000 liradan fazla olanları Danıştayın görü
şü alınarak müşterek karar ile halledilir.
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl bütçe
kanunları ile tespit edilir.
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşı
lan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muh
tevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya
değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi ola
rak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur.
Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen karar
lara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere baş
vurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan
ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tu
tulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen
beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıda
ki fıkra hükmü uygulanır.
Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya
29.6.1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidi
lip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire
amirine veya avukata aittir.
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini
önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yu
karıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alın
mış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve
tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla
icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelen
mesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gi
dilmesi mecburîdir. Bu mecburîye'ti yerine getirme
mek suretiyle hukukî veya maddî sebeplerle bozul
ması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hak
kın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amir
leri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, mey
dana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
Genel Müdürlük Hukuk Müşavirleri ile merkez
ve taşrada görevli Genel Müdürlük avukatları ve hu
kuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra
dairelerinde takdir edilen vekâlet ücretinden 2.2.1929
tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını întaç Eden
Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkın
da Kanun hükümlerine göre faydalanırlar.

Uygulanacak hükümler

Uygulanacak hükümler

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 39 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 40. — 3530, 4047, 5214 ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

İntikal hükümleri
MADDE 41. — Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulun
duğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile alacak ve 'borçları ve muhtelif mevzuatla ibu Genel Müdürlüğe
verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ve Genel
Müdürüne, ayrıca, Futbol Federasyonu profesyonel futbol hizmetleri (fon) bütçesinde bulunan nakit mevcudu
ile alacak ve borçları da; futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bu Kanunla kurulan Federasyonlar Fonu'na intikal eder.
GEÇİCt HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar; 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli I «sayılı cetveldek'i Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklen
miş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen personeli, mev
cut statü ve haklarıyla birlikte Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Mevcut personel,
hiç bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarına atanmış sayılırlar.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında yapılacak
düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gös
terge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı
tutulur.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunda belirtilen kuruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren iki sene içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını tamamlayın
caya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygulanmasına de
vam olunur.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünün hesap
larında birikmiş olan kupon gelirleri ile idarî masraflardan tasarruf edilmiş paralar ye bunların faiz gelirleri
(Türk Sporunu Teşfik Fonu'na intikal ettirilir.
GEÇİCİ MADDE 6. — A) 179 sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile kurulan «Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor
Hizmetleri Genel Müdürlüğü»nün adı ve kadro unvanı «Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü» olarak değiş
tirilmiş ve 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameye 19/A maddesi olarak eklenen «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı» ile ilgil hüküm
yürürlükten kaldırılmış ve «Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü»nün görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Gençlerin; serbest zamanlarım sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine ilişkin hizmet
leri yürütmek; ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve beceri kursları düzenlemek,
b) İzciliğin gelişmesini ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
c) Gençlik merkezleri, hostölleri, kampları v.b. tesislerin yapılmasını, geliştirilmesini ve" işletilmesini sağ
lamak,
d) Yurt içi ve dışı resmî gençlik faaliyetlerinin koordinatörlük görevini yapmak,
e) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
Tüddyıe Büyük Millet Meclisi
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Yürürlükten kaldırılan hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

'MADDE 40. — 29.6.1983 tarihli ve 3530 sayılı,
30.5.1941 tarihli ve 4047 sayılı, 7.6.1948 tarihli ve
5214 sayılı, 6.5.1960 tarihli ve 7474 sayılı kanunlar
ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır.
İntikal hükümleri

İntikal hükümleri
MADDE 41. — Tasarının 41 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 41 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici Madde
l'i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

-GEÇİCİ MADDE 1. — Ekli 2 sayılı cetvelde ya
pılan değişiklikle kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının Geçici Madde
2'si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici Madde
3'ü Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının Geçici Madde
4'ü Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin geçici 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Tasarımn Geçici Madde
5'i Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının Geçici Madde
6'sı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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f) Gençlik sorunları ile ilgili araştırmaları yapmak, değerlendirmek ve yayın ve dokümantasyon hizmetle
rinde bulunmak,
g) Gençlik faaliyetlerine ait araç, gereç, mükâfatve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak,
h) Gönüllü gençlik hizmetleri ile boş zamanları değerlendirme faaliyet çeşitlerini bünyesinde toplayan ve
yürüten «Gençlik Birliklerinin programlarını düzenlemek ve desteklemek, takip ve denetim altında bulun
durmak,
ı) Gençlik derneklerinin kayıt ve tescillerini tutmak, denetlemek,
i) Gençlik faaliyetlerinde görev alacak resmî ve fahrî görevlilerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,
j) Millî ve milletlerarası gençlik faaliyetlerinde resmî merci görevini yürütmek,
k) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir gençlik yetiş
tirilmesine yönelik gençlik yayınları hizmetlerinde bulunmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak,
1) Gençliğin uyuşturucu madde, alkol, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli
tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
m) Gençlik turizm faaliyetlerini yerine getirmek,
n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
IB) (A) fıkrasına göre değiştirilen «Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü» ile
kaldırılan «Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının personeli mevcut statü ve haklarıyla
«Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü»ne devredilmiş olup, bunlar durumlarına uygun kadrolara atanmış sa
yılırlar. Yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrola
rına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına
bağlı olarak saklı tutulur.
Yürürlük
MADDE 42.

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme ,
MADDE 43.

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6.3.1986

Başbakan
T. özal
D&vM Bak. Barbakan Yrd.
î, K. Erdem

Devlet Bakaını
K. Oksay

Devtet Balkanı
A. M. Yılmaz

Devlet Baıkanı
M. V. Dinçerler

Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devtet Baklanı
M. T. Titiz

DevÜöü Bakam
A.\ Karaevli

Adalet 'Ealkam
M. N. Eldem

Millî Savunma Bakanı V.
S. N. Türel

ıtçiş'teri Bakıanı
Y. Akbulut

Dişüşfleri Bakamı
V. Halefoğlu

Maliliye ve Gümrük Bakanı
A. K. Alptemoçin

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
M. Emiroğlu

•Bayındırlık Ve İskânı Bakam
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakara
M. Aydın

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
H. H. Doğan

ÇaHıışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Af. Kalemli

Sanayfi ve Ticaıret Bakanı
H, C. Aral

Enıerfi ve Tabiî Kaıy. Bakanı
S. N. Türel

KüMr ve Turiz-rn Bakanı
M. M. Taşçıoğlu
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Yürürlük

Yürürlük
MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Yürütme
MADDE 43. — Tasarının 43 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yürütme
MADDE 43. — Millî Eğitim Komisyonu metni
nin 43 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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TASARIYA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL
Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı
Genel Müdür Genel Müdür Yard.
Genel Müdür Genel
Genel
Genel
Genel

Müdür
Müdür
Müdür
Müdür

Yard.
Yard.
Yard.
Yard.

Anahizmet Birimleri
1. Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığı
2. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
3. Tesisler Dairesi Başkanlığı
4. Spor Eğitimi Dairesi Başkan
lığı
5. Spor Kuruluşları Dairesi
Başkanlığı

Danışma ve Denetim Birimleri
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı
2. Hukuk Müşavirliği
3. Aı aştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
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Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.
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TASARIYA (BAĞLI (2) SAYILI CETVEL
KURUMU

: IBeden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü
TEŞKİLATI : MERKEZ
KURUM KODU : Ö20
Serbest
Kadro
Unvanı
Sınıfı
adedi
1. DERECE
G.Î.H.
Genel Müdür Yardımcısı
Spor Kuruluşları Dairesi Başkanı
»
»
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı
»
Spor Kontrolörü

2. DERECE]
Şube Müdürü
Spor Kontrolörü

3. DERECE)
Sulbe Müdürü
Spor Kontrolörü

4. DERECE]
Spor Kontrolörü

5. DERECE
Spor Kontrolörü
Şef
Memur

TOPLAM

6

G.Î.H,
»

3
3

TOPLAM

6

G.t.H.
»

3
3

TOPLAM

6

G.Î.H,

4

TOPLAM

4

G.Î.H.
»
»

4
2
5

TOPLAM
6. DERECE
Spor Kontrolörü
Şef
Memur

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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1
3

11

G.Î.H,
»
»

4
2
2

TOPLAM

8
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİNE
BAĞLI (2) SAYILI CETVEL

Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

KURUMU
TEŞKİLATI

Unvanı

(Cetvel - 2)
: Beden Terbiy<î'si Genel Müdürlüğü
: MERKEZ
Sefbest
Kadro
Sınıfı
adedi

1. DERECE
Genel Müdür Yardımcısı
G.İİ.H.
Spor Kuruluşları Dairesi Başkanı
»
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı
»
Spor Kontrolörü
»

2. DERECE!
Sulbe Müdürü
Spor Kontrolörü

3. DERECE
Şube Müdürü
Spor Kontrolörü

4. DERECE!
Spor Kontrolörü

5. DERECE
Spor Kontrolörü
Şef
Memur

TOPLAM

6

G.İ.H.

3
3

TOPLAM

6

G.I.H.
»

3
3

TOPLAM

6

G.İ.H,

4

TOPLAM

4

G.tH.
»
»

4
2
5

TOPLAM
6. DERECE
Spor Kontrolörü!
Şef
Memur

Türkiye Büyük Mdiet Mıedisi
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1
1
1
3

11

G.I.H,
»
»

4
2
2

TOPLAM

8
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Unvanı

Sınıfı

7. DERECE
Spor Kontrolörü
Şef
Memur

G.I.H.
»
»
TOPLAM

8. DERECE
Memur
Daktilograf

9. DERECE
Memur
Dokt'ilograf

10. DERECE
Memur
Daktilograf

11. DERECE
Memur
Daktilograf
Hizmetli

GENEL TOPLAM

Türkiye Büyük MiMet Medlisi

\

4
3
3
10

G.Î.H.
»

5
1

TOPLAM

6

G,t.H.
»

5
1

TOPLAM

6

G.t.H.
»

5
2

TOPLAM

7

G.t.H.
»
V.H.S.

4
4
3

TOPLAM
12. DERECE
Daktilograf
Hizmetli

Serbest
Kadro
adedi

11

G.t.H.
Y.H.S.

4
3

TOPLAM

7
88
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Sınıfı

Unvanı
7. DERECE
Spor Konıtrollörü
Şef
Memur

G.I.H.
»
»
TOPLAM

8, DERECEl
Memur
Daktilograf

9. DERECE!
Memur
DoMlbgraf

10. DERECE
Memur
Daktilograf

111. DERECE
Memur
Daktilograf
Hizmetli

GENEL TOPLAM

Tüırfcİyıe Büyük ıMillılet Mıedisıi
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4
3
3
10

G.Î.H,
»

5
1

TOPLAM

6

G.Î.H.
»

5
1

TOPLAM

6

G.t.H.
»

5
2

TOPLAM

7

G.Î.H.
»
Y.H.S.

4
4
3

TOPLAM
12. DERECE)
Daktilograf
Hizmetli

Serbest
Kadro
adedi

11

G.t.H.
Y.H.S.

4
3

TOPLAM

7
88
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1Serbest

Kadro
Unvanı

Sınıfı

1. DERECE
Antrenör
Uzman Tabip

G.te.

5

S.H.S.

İl

TOPLAM

6

2. DERECE;
İlçe Müdürü
Antrenör
Uzman Tabip

3. DERECE!
İlçe Müdürü
Antrenör
Tabip

4. DERECEl
İlçe Müdürül
Antrenör
Tabip

5. DERECE!
Antrenör
Tabip

6. DERECE!
Şef
Antrenör

Türkiye Büyük Millet Meclisi

adedi

Gİ.H.
»
S.H.S.

120
' 5
2

TOPLAM

127

G.l.H.
»
S.H.S,

138
5
2

TOPLAM

145

G.Î.H.
»
S.H.S.

300
5
2

TOPLAM

3Q7

Gİ.H.
S.H.S,

6
15

TOPLAM

21

G.Î.H.
»

20
5

TOPLAM

25
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(Cetvel - 2)
: Beden Terbiyesi ve Sipor Genel Mü
dürlüğü
TEŞKİLATI : TAŞRA
Serbest
Kadro
Unvanı
Sınıfı
adedi
KURUMU

1. DERECE
Antrenör*
Uzman Tabibi

G.l.H.
S.H.S.

5
2
7

TOPLAM
2. DERECE
ilçe Müdürü
Antrenör
Uzman TaJbİb

3. DERECE
İlçe Müdürü
Antrenör
TaMb

4. DERECE!
İlçe Müdürü
Antrenör
Talbüb

5. DERECE!
Antrenör
Tabib

6. DERECE
Se£
Antrenör

Tünlfliye Büyük Millet Meclisi
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G.Î.H.
»
S.H.S.

120
5
4

TOPLAM

129

G.Î.H.
»
S.H.S.

138
5
5

TOPLAM

148

GJÎ.H.
»
S.H.S,

300
5
6

TOPLAM

311

G.l.H.
S.H.S,

6
20

TOPLAM

26

G.l.H,
»

20
5

TOPLAM

25
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Unvanı

Sınıfı

7. DERECE!
Şefi
Antrenör

8. DEREDE)
Antrenör

9. DERECE!
Antrenör
Memur
Teknisyen

10. DERECE
Antrenör
Memur

G.J.H.

30
10

TOPLAM

40

G.Î.H.

25

TOPLAM

25

G.Î.H,
»
T.H.S,

25
100
80

TOPLAM

205

G.Î.H.
»

11. DERECE
Antrenör
Memur

12. DERECE
Bekçi = Bakıcı
Teknisyen Yardımcısıl

Serbest
Kadro
adedi

100
100

TOPLAM

200

G.Î.H.
»

75
110

TOPLAM

185

Y.H.S.
»

850
150

TOPLAM 1 000
13. DERECE
Bekçi - Bakıcı

GENEL TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Y.H.S.

300

TOPLAM

300
2 586

j(jS. Şayiası : 440)
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Serbest
Kadro
Unvanı
Sınıfı
adedi

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

7. DERECE!
Şef
Antrenör

G.İ.H.
»

8. DERECE
Antrenör

9. DERECE!
Antrenöü
Memur
Tdknfeyen

10. DERECE!
AntrenöK
Memur;

111. DERECE "
Antrenör
Memur

VI. DERECE)
(Bekçi - Bakıcı
Teknisyen Yardımcısı

30
10

TOPLAM

40

G.Î.H.

25

TOPLAM

25

G.Î.H
»
T.H.S.

25
100
180

TOPLAM

305

G.Î.H.

100
100

TOPLAM

200

G.Î.H.
»

75
110

TOPLAM

185

Y.H.S.
»

850
200

TOPLAM 1 050
13. DERECE!
Bekçi -• Baikıcı

GENEL TOPLAM

\>o<t

Tünk'iye Büyük Millet 'Meclisi

(S. Sayısı: 440)

Y.H.S.

300

TOPLAM

300
2 751

