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BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1-(1) Bu talimatın amacı Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun icra kurulunun
oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu talimat, icra kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usullerini kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9uncu maddesi, 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor
Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 28.02.2007 tarih ve 26448 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü 13. madde 2.
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -(1)Bu Talimatta geçen;
a)Federasyon
: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunu,
b)Federasyon Başkanı
: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanını,
c)Federasyon Başkan Vekili : Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkan Vekilini,
e)Yönetim Kurulu
: Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Oluşum
Madde 5-(1) İcra kurulu, federasyon yönetim kurulunun üyeleri arasından seçtiği 5 kişiden
oluşur.
(2) İcra kurulunun oluşumunda, federasyon başkanı ve başkan vekili ile birlikte varsa
yönetim kurulu üyelerinden imza yetkisi olanlar ve Ankara’da ikamet edenlere öncelik tanınır.
Üyelerde aranan koşullar
Madde 6-(1) Federasyon yönetim kurulunda bulunan tüm üyeler icra kurulu üyeliğine
atanabilir. Atama için herhangi bir ilave koşul aranmaz.
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Görev süresi
Madde 7-(1) İcra kurulunun görevi yönetim kurulunun görev süresi ile kısıtlıdır.
Aşağıdaki nedenlerle kurul üyelerinin görevine son verilebilir:
a) Üyenin yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi,
b) Üyenin istifası,
c) Üyenin 3 toplantıya ardı ardına ve mazeretsiz olarak katılmaması,
d) İcra kurulu üyelerinin çoğunlukla karar alması,
e) Yönetim kurulu üyelerinin çoğunlukla karar alması.
(2) Kurul üyelerinden birinin görevinin son bulması halinde, icra kurulu boşalan üye
yerine yönetim kurulunun diğer üyeleri arasından görevlendirme yapabilir.
Görev Dağılımı
Madde 8-(1) Federasyon başkanı icra kurulunun da başkanıdır. Başkanın hazır
bulunmaması halinde kurula başkan vekili başkanlık eder.
(2) İcra kurulu üyeleri arasından bir raportör atanır. Raportör, icra kurulu adına toplantıları
planlamak, yazışmaları yürütmek, kurul kararlarını kayda geçirmek, dosyalamak ve yönetim
kuruluna sunmakla görevlidir.
Toplantılar ve kararların alınışı
Madde 9-(1) İcra kurulu, gerekli görüldüğünde federasyon bürosunda toplanır. Toplantı
zaman ve mekânında değişiklik yapılması halinde, raportör üye tarafından kurul üyelerine bilgi
verilir.
(2) İcra Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. 3 üyenin
hazır bulunmaması halinde kurul toplantısı tehir edilir.
(3) İcra Kurulu kararları, yönetim kurulu karar defterine yazılır ve üyelerce imza edilir.
İcra kurulu aldığı kararları ilk yaptığı toplantıda yönetim kurulunun onayına sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluk
İcra Kurulunun Yetkisi
Madde 10-(1) İcra kurulu, yönetim kurulunun belirleyeceği sınırlar dâhilinde yönetim
kurulu adına karar almak ve uygulamakla yetkilidir.
(2) İcra Kurulu, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerini kısıtlayamaz, kurul
üyeliklerine son veremez.
İcra Kurulunun Sorumluluğu
Madde 11-(1) İcra kurulu, yönetim kuruluna karşı sorumludur ve aldığı tüm kararları
yönetim kuruluna onaylatır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 12-(1) Bu talimatta yer almayan ve açıklanmamış konularda karar almak ve talimat
hükümlerinde değişiklik yapmak yönetim kurulunun yetkisindedir.
Yürürlük
Madde 13-(1) Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14-(1) Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanlığı yürütür.
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