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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 28.05.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27241

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporcular ve

bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör
sporcuların, milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık bağlanması, uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara
“Devlet Sporcusu” unvanı verilerek, bu başarılarının tal�f edilmesi sure�yle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi, Devlet Sporcusu
unvanı verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, müsabakaların yapıldığı dönem i�bariyle;
a) Olimpiyat–paralimpik oyunlarında,
b) Defolimpik oyunlarında,
c) (a) ve (b) bentlerinde belir�len branşların büyükler kategorisinde olmak kaydıyla; dünya ve Avrupa şampiyonalarında,
ferdi ya da takım  halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları

eş ve çocuklarını,
ç) Olimpiyat–paralimpik oyunları ile defolimpik oyunlarında takımı birinci olan veya bu branşlarda büyükler kategorisinde yapılan

dünya şampiyonalarında  takım halinde veya takım tasnifi yapılan branşlarda birinci olan  amatör sporcuların milli takım teknik direktör
ve antrenörlerini,

kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı

Verilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış�r.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanı,
b) Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaş�kları müsabakaları,
c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
d) Kurul: Devlet sporcusu unvanının verilmesi ve geri alınması hususunda görüş belirtmek üzere oluşturulan kurulu, 
e) Sporcu: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile özerk spor federasyonlarından lisans almış kişileri,
f) Takım sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi

olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım
derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

g) Takım tasnifi: Bireysel olmakla birlikte, takım halinde iş�rak edilerek, takımdaki sporcuların toplam başarısı sonucu elde edilen
dereceyi,

ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Aylık Bağlanması ve Kesilmesini Gerek�ren Haller

İşlemler
MADDE 5 – (1) Yönetmelik kapsamında yer alan amatör sporcular ile bunların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık

bağlanmasını ve Devlet Sporcusu unvanı verilmesi ile ilgili bilgi, belge ve kayıt işlemleri Genel Müdürlükçe takip edilir.
(2) 2 nci maddede belir�len müsabakalarda derece elde eden sporcuların dereceleri; sporcunun mensubu olduğu federasyonun

başkanı, federasyon genel sekreteri ile yarışmada bulunan sporcu ve antrenör veya teknik direktörün imzalayacakları tutanakla kayıt
al�na alınır.

(3) Tutanakta aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Sporcuya ait kimlik bilgileri,
b) Sporcunun derece aldığı müsabakanın yerini ve tarihini gösteren resmi sonuç,
c) Sporcunun ömür boyu hak mahrumiye� cezası alıp almadığı,
ç) Sporcunun başarı derecesinin doping dahil herhangi bir nedenle geçersiz sayılıp sayılmadığı.
(4) Federasyonlarca hazırlanan tutanak müsabaka tarihinden i�baren en geç otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Genel Müdürlükçe, 5774 sayılı Kanunda öngörülen yaş sınırına geldiği tarihte müracaa� halinde tüm belgeleri güncelleş�rilerek ve bu
Kanunda belir�len şartların yerine ge�rilip ge�rilmediği kontrol edilerek maaş bağlanmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

(5) Sporcu Şeref Aylığı ile ilgili tutanakta imzası bulunan kişiler bilgi ve belgelerin doğruluğundan, sahte ve yanlış belge
düzenlenmesine ilişkin işlem ve eylemlerinden sorumludurlar. Sahte veya yanlış belge düzenleyenler hakkında idari, adli ve spor�f
yönden inceleme veya araş�rma yapılarak gerekli adli ve idari müeyyideler uygulanır.

Sporcu şeref aylığı
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MADDE 6 – (1) 2 nci madde kapsamına girenlerden daha sonra ömür boyu hak mahrumiye� cezası almadıkları ve başarı
derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul edilmediği Genel Müdürlük tara�ndan belgelendirilecek veya
bildirilecek olanlara; Maliye Bakanlığına yazılı olarak müracaatları halinde ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih
olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurdukları tarihten başla�lmak üzere ve Türk vatandaşlığını korudukları müddetçe Bakanlar Kurulu
kararı ile "Sporcu Şeref Aylığı"  bağlanır.

(2) Kapsama dahil amatör sporculardan, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde alacakları sağlık kurulu raporu ne�cesinde özür
durumuna göre tüm vücut fonksiyonlarının en az % 40’ını kaybetmiş olduğuna Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1/7/1976 tarihli
ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci
maddesinin ikinci �krası uyarınca oluşturmuş olduğu sağlık kurullarınca karar verilenlere yaş kaydı aranmaksızın bu �kradaki usul ve
esaslara göre aylık bağlanır ve ödenir. Özür durumuna göre aylık bağlananlardan, özürlülük durumunun geçici olduğu anılan sağlık
kurulunca karara bağlananlar, 40 yaşını doldurdukları tarihe kadar üç yılda bir muayeneye tabi tutulurlar. Özürlülük durumu ortadan
kalkan veya % 40’ın al�na düşenlerin aylıkları, rapor tasdik tarihini takip eden aybaşından i�baren kesilir ve haklarında birinci �kra
hükümleri uygulanır. Sporcu şeref aylığı bağlanmasını gerek�recek bir başarı derecesi bulunan amatör sporcular ile milli takım teknik
direktörlerinin ve antrenörlerinin aylık bağlanmasına hak kazanmaları ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Müdürlük tara�ndan kayıt al�na
alınır ve aylık bağlanma işlemleri bu Genel Müdürlükçe takip edilir.

(3) Sporcu Şeref Aylığının bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücre�n;
a) Olimpiyat oyunlarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 200’ü, ikinci olan amatör sporculara % 160’ı, üçüncü olan

amatör sporculara ise % 140’ı,
b) Dünya şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 140’ı, ikinci olan amatör sporculara % 120’si,  üçüncü

olan amatör sporculara ise % 100’ü,
c) Avrupa şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 100’ü, ikinci olan amatör sporculara % 80’i,  ferdi

olarak üçüncü olan amatör sporculara ise % 60’ı,
olarak tespit edilir.
(4) Olimpiyat oyunları ile dünya veya Avrupa şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci veya üçüncü olan

amatör sporculara, aynı seviyedeki bir şampiyonada ferdi başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri esas alınarak
hesaplanacak aylık tutarının %75’i oranında aylık bağlanır. Takım sporlarında takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş
amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerine ve antrenörlerine ise bu sporculara bağlanan aylık oranında aylık bağlanır.

(5) Amatör sporcular ile milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin bu Yönetmelik kapsamında belir�len derecelerden
birden fazlasına sahip olmaları halinde, kendilerine sadece sahip oldukları derecelerden en yüksek olanının karşılığı olan aylık bağlanır.

Aile fertlerine aylık bağlanması
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye göre sporcu şeref aylığı almakta iken ölen amatör sporcular ile 6 ncı maddenin birinci �krasında

belir�len şartlar haiz olmakla birlikte 40 yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle henüz aylık bağlanmaksızın ölen amatör sporcuların;
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını
haiz olan eşlerine bu şartları haiz olmaya devam e�kleri müddetçe, aylık bağlanan eşin ölümü veya aylık bağlanması şartlarını
kaybetmesi halinde ise yine 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz çocuklarına bu şartları haiz
olmaya devam e�kleri müddetçe aylık bağlanır. Eş veya çocuklara bağlanacak aylıkların ödenmesine, hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığına yazılı talepleri üzerine ve ölüm tarihini izleyen aylık ödeme döneminden i�baren başlanır. Aylık ödenmesine ilişkin
şartlara, ölüm tarihinden daha sonraki bir tarihte haiz olanlara ise, bu şartlara haiz olduktan sonraki yapacakları müracaa� izleyen aylık
ödeme döneminden i�baren aylık ödenmeye başlanır.

(2) Eşe bağlanacak aylık tutarı, 6 ncı maddeye göre belirlenecek aylık tutarının %75’inin; çocuklar için bağlanacak aylığın toplam
tutarı ise, 6 ncı maddeye göre belirlenecek aylık tutarının % 50’sinin hesaplanması sonucu bulunacak tutardır. 

(3) Aylığa müstahak birden fazla çocuk olması halinde, yukarıda belir�len yönteme göre yapılacak hesaplama ne�cesinde
bulunacak tutar çocuklar arasında eşit olarak paylaş�rılır. Evlenmesi sebebiyle bu Yönetmeliğe göre bağlanmış aylıkları kesilmiş
olanlardan tekrar dul kalanlara, birinci �krada belir�len şartları haiz olmalarının yanı sıra sonradan evlendikleri eşlerinden dolayı gelir
veya aylık bağlanmasına hak kazanamamış olmaları kaydıyla aylıkları yeniden bağlanır. Dul eşe yeniden aylık bağlanması durumunda
aylık bağlanmış olan çocukların aylıkları kesilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eş ve çocuklara bağlanacak aylıklar, ölen amatör sporcunun ödemiş olduğu prim veya
kesenekler karşılığında sosyal güvenlik kurumları tara�ndan bağlanacak aylık ya da gelirlere hak kazanılmasında veya aylık ya da
gelirlerin miktarının hesabında dikkate alınmaz.

Aylık bağlanması için gerekli belgeler
MADDE  8 – (1) Aylık bağlanması için istenilen belgeler aşağıda belir�lmiş�r:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Özürlü olmaları nedeniyle 40 yaşından önce aylık bağlanacak sporcular için 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak
sağlık kurulu raporu,

c) Aylık talebinin vasi tara�ndan yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.
(2) Başvuru dilekçesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tara�ndan doldurulup imzalanır.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerek�ren

durumları üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Bu bildirim yükümlülüğüne uymayan aylık sahipleri, vekil, vasi, veli ya da kayyumlar yersiz ödenen aylıklar sebebiyle ortaya

çıkan kamu zararından sorumludurlar.
Yersiz ödenen aylık veya fark aylıklarının geri alınması
MADDE 10 – (1) Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerek�ren tarihten sonraki dönemler için

yapılan ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumunun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkila� tara�ndan ilgililerden tahsil edilir.
Fazla ödenmiş aylık veya aylık farklarının geri alınması
MADDE 11 – (1) Aylık alanlara her ne suretle olursa olsun is�hkaklarından fazla ödenen aylık ya da aylık farkı tutarları Sosyal

Güvenlik Kurumu tara�ndan daha sonra ödenecek aylıklarından tahsil edilir.
Zamanaşımı ve aylıkların durdurulması
MADDE 12 – (1) Tahakkuk e�rildiği tarihten i�baren aralıksız olarak bir yıl boyunca aylıklarını almayan hak sahiplerinin aylıkları

durdurulur. Aylıklarını beş yıl boyunca almayanlarınki kesilir. Bu süreden sonra başvuranların aylık istekleri yeni başvuru olarak
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değerlendirilir ve bunlara geçmiş süreler için bir ödeme yapılmaz.
Aylıkların ödenme zamanı, vergi muafiye� ve haczi ile hazineden tahsil
MADDE 13 – (1) 5774 sayılı Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre bağlanan aylıkların ödeme dönemleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı

Türkiye Cumhuriye� Emekli Sandığı Kanununun aylık ödeme dönemine ilişkin hükümlerine uygun olarak belirlenir. Bu aylıklar hiçbir
vergi ve kesin�ye tabi tutulmaz ve nafaka borçları hariç hiçbir suretle haczedilemez.

(2) 6 ve 7 nci maddeler gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tara�ndan yapılan ödemeler, faturası karşılığında iki ay
içerisinde Hazineden tahsil edilir.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Sporcusu

Devlet Sporcusu
MADDE 14 – (1) Aşağıda sayılan sporcular ile bu sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine;
a) Olimpiyat oyunlarında;
1) Ferdi spor dallarında birinci olan sporculara,
2) Takım sporlarında ilk üçe giren takım sporcularına,
3) (2) numaralı alt ben�e  belir�len  sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
b) Olimpiyat oyunlarında müsabakaları yapılan olimpik spor branşlarının büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında;
1) Ferdi spor dallarında birinci olan sporculara,
2) Takım sporları ile takım tasnifi yapılan spor dallarında ilk üçe giren sporculara,
3) (2) numaralı alt ben�e  belir�len  sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
c) Olimpiyat oyunlarında müsabakaları yapılan olimpik spor branşlarının büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında;
1) Takım sporlarında final oynayan sporculara,
2) (1) numaralı alt ben�e belir�len sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
ç) Paralimpik oyunlarında;
1) Ferdi spor dalında birinci olan sporculara,
2) Takım halinde ilk üçe giren sporculara,
3) (2) numaralı alt ben�e belir�len  sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
d) Paralimpik oyunlarında müsabakaları yapılan paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında;
1) Ferdi olarak birinci olan sporculara,
2) Takım sporları ile takım tasnifi yapılan spor dallarında ilk üçe giren sporculara,
3) (2) numaralı alt ben�e belir�len sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
e) Paralimpik oyunlarında müsabakaları yapılan paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında;
1) Takım sporlarında final oynayan sporculara,
2) (1) numaralı alt ben�e belir�len sporcuların milli takım teknik direktör veya antrenörlerine,
f) Defolimpik oyunlarında;
1) Ferdi spor dallarında birinci olanlara,
2) Takım halinde ilk üçe giren sporculara,
3) (2) numaralı alt ben�e sayılan sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,
g) Defolimpik oyunlarında müsabakaları yapılan defolimpik spor dallarının büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında;
1) Ferdi sporlarda birinci olan sporculara,
2) Takım veya takım tasnifi yapılan spor dallarında ilk üçe giren sporculara,
3) (2) numaralı alt ben�e belir�len sporcuların milli takım teknik direktör veya antrenörlerine,
ğ) Defolimpik oyunlarında müsabakaları yapılan defolimpik spor dallarının büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında;
1) Takım sporlarında final oynayan sporculara,
2) (1) numaralı alt ben�e belir�len sporcuların milli takım teknik direktör veya antrenörlerine,
Devlet Sporcusu unvanı verilir.
(2) Devlet Sporcusu unvanı verileceklerde ayrıca aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Sporda şiddet, şike veya doping suçlarından dolayı Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı veya özerk spor

federasyonların yetkili kurulları tara�ndan ömür boyu hak mahrumiye� cezası ile cezalandırılmamış olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir�len süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devle�n güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, ir�kap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karış�rma, edimin ifasına fesat karış�rma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

(3) Devlet Sporcusu unvanı alan kişilerin bu maddede sayılan şartlardan herhangi birisini kaybetmeleri halinde kendilerine
verilen unvan iptal edilir. Durum ilgiliye, mensubu bulunduğu spor federasyonu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

Devlet Sporcusu Kurulu
MADDE 15 – (1) Devlet Sporcusu Kurulu; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Genel Müdür, Türkiye Milli

Olimpiyat Komitesi Başkanı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ve sporcunun bağlı bulunduğu federasyon başkanından oluşur.
(2) Kurul, 14 üncü  maddede belirlenen müsabakalarda öngörülen dereceleri alan kişilerin durumunu görüşmek üzere yılda dört

kez toplanır. Kurul, kararlarını oybirliği ile alır. Kurulun sekreterya işlemleri, federasyonların iş ve işlemlerini takip etmekle yetkili kılınan
daire başkanlığınca yürütülür.

Devlet sporcusu unvanının verilmesi ve geri alınması
MADDE 16 – (1) Devlet Sporcusu unvanı, Kurulun uygun görüşü, Genel Müdürlükten sorumlu Bakanın teklifi ve

Cumhurbaşkanının onayı ile verilir.
(2) Devlet Sporcusu olma şartlarından herhangi birisini kaybedenlerin bu unvanı Kurulun gerekçeli kararı, Genel Müdürlükten

sorumlu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınır.
(3) Karar; ilgili şahısa, şahsın mensubu bulunduğu federasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. 5774 sayılı Kanun ile verilen

tüm haklar geri alınır.
Diğer haklar
MADDE 17 – (1) Devlet Sporcusu seçilenler VIP salonlarını kullanabilirler.
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(2) 5774 sayılı Kanun kapsamında Sporcu Şeref Aylığı bağlanan veya Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara müracaatları
halinde 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde düzenlenen "Hususi Damgalı Pasaport" verilir.

(3) 5774 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan amatör sporcular,  24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İs�klal Madalyası Verilmiş
Bulunanlara Vatani Hizmet Ter�binden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci �krasında belir�len; Devlet
Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tara�ndan kurulan şirketlere ya da
belediyeler tara�ndan yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler.

(4) 5774 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanan amatör sporculardan, belediyelerce tahakkuk e�rilecek su ücre� %50’den az
indirim içermemek üzere belediye meclisleri tara�ndan belirlenecek tarife üzerinden alınır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan uluslararası müsabakalarda derece alarak bu

Yönetmelikteki hakları kazananlar hakkında 5 inci maddenin üçüncü �krasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belir�len belgeler mevcut
değilse ulusal veya uluslararası federasyonun kayıtları esas alınır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Sayfa
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