Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Tüzüğü
Önsöz
Olimpik hareketin bünyesinde örgütlenen ve aşağıda imzaları yer alan kişilerce temsil edilen ve
Olimpik hareketin ülkemizdeki temsilcisi olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK),
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Olimpik Antlaşması’nın kurallarına ve Dünya Antidoping Kodu’na
ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kararlarına bağlı, ulusal düzeydeki göreviyle ilgili
olarak barışın korunmasına ve kadınların spora yönlendirilmesine ilişkin hareketlerin içinde yer
almayı taahhüt eder.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, sporda ahlaki kuralların yaygınlaşmasını destekleyeceğini,
dopingle mücadele alanında aktif görev alacağını ve çevre sorunlarında bilinçli ve sorumluluk
sahibi tavrıyla duyarlılığını sergileyeceğini taahhüt eder.

BÖLÜM I
KURULUŞ, İLKE ve GÖREVLER

Adı ve Amacı
Madde: 1
Olimpik hareketin ülkemizde amacına ulaşmasını teminen, Uluslararası Olimpiyat Komitesi
Olimpik Antlaşması esasları dahilinde:
 Türk toplumu bireylerinde spor bilinci ve ruhunu oluşturmak;
 Sporun kitlelere yayılması ve geliştirilmesini sağlamak;
 Olimpiyat ideali çerçevesi içersinde spor yapma fikrini aşılamak ve bu fikrin gelişerek
yaygınlaşması, kuvvetlenmesi ve korunmasını temin etmek;
 Sporcuların ‘Olimpik Liyakat’ esaslarına uygun surette hareket etmelerini sağlayıcı
önlemler almak;
 Olimpik eğitim programlarını, her eğitim düzeyindeki okullarda spor eğitimiyle ilgili
kurumlarda, üniversitelerde, olimpik eğitim veren kurumlarda, ulusal olimpiyat
akademilerinde, olimpiyat müzelerinde ve olimpik hareketle ilgili tüm eğitim programlarında
okutmak ve öğretmek ve olimpiyatın temel ilke ve değerlerinin ülkede özendirilmesini
sağlamak;
 Kurslar düzenleyerek, temel olimpiyat ilkelerinin yayılmasını temin etmek için spor
yönetiminin eğitimine katkı sağlamak;
 Konusu ile ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak amacı ile “TÜRKİYE MİLLİ
OLİMPİYAT KOMİTESİ” adı altında ve kamu yararına çalışmayı amaçlayan bir dernek
kurulmuştur.
 TMOK amacından başka hiçbir konuyla uğraşamaz ve buna zorlanamaz. Her türlü politik,
ekonomik, dinsel etkinin dışında tamamen bağımsız ve özerk bir kuruluştur.

Madde: 2
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin koruyucu Fahri
Başkanı’dır.

Merkez ve Temsilcilikler
Madde: 3
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin merkezi İstanbul’dadır. Başka hiçbir yerde şubesi yoktur.
Ancak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde İstanbul dışındaki il ve ilçelerde bulunan TMOK
üyelerini temsilci tayin edebilir. Yönetim Kurulu bu temsilcilikler için özel bir yönetmelik hazırlar.

Kapsam
Madde: 4
Bir yürütme ve yönetim aracı niteliğindeki bu tüzük, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin kuruluş
amacı ile ilke ve görevlerini belirleyerek, yönetim organlarını oluşturan Genel Kurul ile seçilecek
diğer organların oluşum biçimleri, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile üyeliklerle
ilgili esasları ve diğer çeşitli hükümleri kapsar.
TMOK tüzüğü, açıkça dayandığı ‘IOC Olimpik Antlaşması’ ile her zaman uyumlu olmalıdır.
Tüzüğün metni veya yorumu konusunda tam bir açıklık olmaması veya TMOK tüzüğü ile ‘Olimpik
Antlaşma’ arasında bir çelişki bulunması durumunda ‘Olimpik Antlaşma’ esas alınır.

İlke ve Görevleri
Madde 5:
I. İlkeler
A. TMOK, Olimpiyat Oyunları’nda ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce bölgesel, kıtasal
düzeyde ve dünya çapında düzenlenecek birden fazla spor dalını içeren organizasyonlarda
Türkiye’nin tek yetkili kuruluşudur.
B. Olimpiyat Oyunları’na aday olacak şehri belirleme yetkisi TMOK’a aittir.
C. TMOK, amacı sporun temelini oluşturan bedensel ve ahlaki niteliklerin geliştirilmesini
özendirme, gençleri spor aracılığı ile karşılıklı anlayış ve dostluk havası içerisinde daha iyi
eğitime, dolayısıyla daha iyi ve barış içindeki bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olma
yolundaki çabalara katkıda bulunmak olan ‘Olimpik Hareket’ ve onun felsefesine bağlıdır.
TMOK, Türkiye’de sporun bu ilkeler doğrultusunda gelişmesini sağlar.
D. Irk, din, politik eğilim nedenleriyle ülke ya da kişiye göre ayırım yapmaz.
E. Politik baskının ‘Olimpik Hareket’e müdahale etmesini engeller.
F. Sporcuların sağlığını ve gücünü geliştirmesi yanında, sporun ‘Olimpik Liyakat’ esasları
içerisinde, kişilikler üzerindeki olumlu etkilerinin yayılmasını destekler.
G. Bu amaçların gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yapılacak her türlü atılımda devlete
yardımcı olur.

II. Görevleri
Temel görevi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin ‘Olimpik Antlaşması’ kuralları çerçevesi
içersinde ve temel ilkeler doğrultusunda ‘Olimpik Hareket’in ve sporun geliştirilerek korunmasını
sağlamaktır. Bu amaçla:
A. Olimpiyat ve benzeri oyunlar Türkiye’nin bir kentine verildiği taktirde, bu oyunları ilgili
makamlarla işbirliği yaparak düzenler.
B. Uluslararası kuruluşlara tescilli Türk spor federasyonları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve
diğer ülkelerin Milli Olimpiyat Komiteleri arasında bağlantı kurar ve işbirliği yapar.
C. Olimpiyatlara ve benzeri oyunlara katılacak Türk sporcularının ‘Olimpik Liyakat’larını ve
müsabakalara katılma yeteneklerini inceleyip onaylar. Olimpiyat veya benzeri oyunlar
kafilelerini oluşturur, yönetir ve bu amaca uygun olarak her türlü gereksinimlerini karşılar ve
tüm denetimi yapar.
D. Olimpiyat işlerinden ötürü spor federasyonları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları tüzüğün
40. maddesine göre çözümler. İhtilaf halinde kesin karar için Spor Tahkim Mahkemesi’ne
başvurulabilir.
E. Spor federasyonlarının Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılabilmelerini kolaylaştıracak
önlemler alır, uyarılarda bulunur.
F. Türkiye’nin Olimpiyat veya benzeri oyunlara katılmasını, bunların Türkiye’de düzenlenmesi
halinde ise gerçekleşmesini sağlamak amacı ile ilgili resmi kuruluşlardan yeteri kadar parasal
olanak ve özel kişiler ile kuruluşlardan da yardım isteğinde bulunur. Halka açık kampanyalar
düzenler.
G. ‘Olimpik Düşünce’ ve Olimpik Hareket’i geliştirmek amacı ile her türlü yayın yapar, yaptırır ve
toplantılar düzenler.
H. Gerekli gördüğü hallerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne, ‘Olimpik Hareket’ ve Olimpiyat
Oyunları’nın düzenlenmesi ve yönetilmesi konularında önerilerde bulunur.
İ. Yılda bir kez ‘Olimpik Gün’ adı altında spor ve Olimpiyat Oyunları kapsamında kültür ve sanatı
özendiren etkinlikler düzenler.
J. Ülkemiz kentlerinden herhangi birinin Olimpiyat Oyunları’nın kendi yörelerinde
düzenlenmesine talip olmaları halinde, bu yoldaki girişimi uygun gördüğü taktirde, ilgili kentin
yetkili makamı aracılığı ile yapılacak başvuruyu onaylar, oyunların Uluslararası Olimpiyat
Komitesi’ni tatmin edecek şekilde ve öngördüğü koşullar çerçevesinde düzenleneceğini
garanti eder.
K. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ‘Olimpik Antlaşması'na uyumlu olarak, ülke sporunun
yaygınlaşmasına, kalkınmasına yönelik, eğitim destek ve buna benzer diğer çalışmaları yapar.
L. Spor yöneticilerinin eğitimine katkıda bulunur.
M. Sporun en üst düzeyde ve herkesçe yapılmasını özendirir.
N. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ‘Olimpik Antlaşması’nın Türkiye’de uygulanmasını gözetir.
O. Görevlerini yerine getirmek için uyumlu ilişkiler kuracağı idari kuruluşlar ile gerekirse idari
kuruluşlar dışındaki özel kuruluşlarla da işbirliği yapabilir.
P. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ‘Olimpik Antlaşması’ ile bağdaşmayan hareketler içinde yer
almaz.
R. Özerkliğini korumak amacıyla politik, yasal, dini ve ekonomik baskılar da dahil Uluslararası
Olimpiyat Komitesi ‘Olimpik Antlaşması’ ile bağdaşmayan her türlü baskıya karşı koyar.
S. Doping konusunda yapılan çalışmaları destekler, alınan önlemleri denetler.
T. Dünya Antidoping Kodu’nun Türkiye’de benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar. Böylece,

TMOK’un antidoping politikalarının ve kurallarının, üyelik ve / veya destek konularında
yapılması gerekenlerin ve doping kontrol analiz sonuçlarını değerlendirme işlemlerinin, Dünya
Antidoping Kodu’yla uyumlu olmasını temin eder. Dünya Antidoping Kodu’nda Milli Olimpiyat
Komiteleri için belirtilmiş görev ve sorumlulukları yerine getirir.
U. Olimpik hareket çerçevesinde, Ulusal Olimpik Akademileri, Olimpiyat Müzeleri ve diğer kültürel
içerikli programların yapılması ile özellikle ilgilenir.
V. Sporda her ne şekilde olursa olsun, ayırımcılık ve şiddetin önlenmesine yönelik önlemlerin
alınması için Fair Play konusunda gerekli çalışmayı yapar.
Y. Olimpiyat Oyunları dahil olmak üzere, TMOK faaliyetlerinde kullanılacak bayrak, amblem ve
marş için IOC Yönetim Kurulu’nun onayını alır.

BÖLÜM II
ÜYELİKLER

Üyelik
Madde: 6
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin üyeleri şunlardır:

I. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyeleri:
Eğer varsa, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), TC vatandaşı üyeleri TMOK’un genel
kurullarında oy hakkına sahiptir. Üyeliği herhangi bir özel pozisyona bağlı olmayan IOC üyeleri
TMOK Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olup, Yönetim Kurulu’nda oy hakkına sahiptir.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğinden disiplin cezasıyla çıkarılmış kimsenin TMOK üyeliği
de sona erer.

II. Ulusal Spor Federasyonları :
Olimpiyat Oyunları programında yer alan sporları yöneten uluslararası federasyonların üyesi
özerk ulusal spor federasyonları TMOK’un üyesidir. Ancak, tüzüğün 5. maddesinin E fıkrası
hükmü uyarınca, bu özerklik, ilgili federasyonun tüzüğünde, yapısında, genel kurulunun
teşekkülünde ve işleyişinde siyasi unsurların bulunmaması şartına bağlıdır. Her ulusal
federasyon, TMOK Genel Kurulu’nda federasyon başkanı tarafından temsil edilir. Başkanın
katılamadığı istisnai durumda, federasyon yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci ile Genel
Kurul’a iştirak edilir. Bu ulusal spor federasyonları, her yıl TMOK Yönetim Kurulu’nca belirlenecek
katkı payını en geç üç ay içinde ödemek zorundadırlar. Bu katkı payını ödemeyen federasyonlar
Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.
Uluslararası federasyona bağlı bir spor dalı birden fazla ulusal federasyon tarafından temsil
edilemez.

III. Olimpiyat Oyunları’na katılmış sporcular:
Olimpiyat Oyunları’na katılmış aktif ve eski sporcular, en geç katıldıkları son Olimpiyat Oyunları’nı
takip eden aynı türdeki üçüncü Olimpiyat Oyunları’nın sonuna kadar TMOK’a üye olabilirler.

IV. Diğer:
Aşağıda yer alan gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile TMOK’a üye olabilirler:

a) Olimpiyat Oyunları programında yer almamakla birlikte Uluslararası Olimpiyat Komitesi
tarafından tanınan uluslararası federasyonların üyesi ulusal federasyonlar; tüzüğün 6.
maddesinin 2. bendi hükmü uyarınca.
b) Sportif amaçlı kuruluşlar ile TMOK’un etkinliğini güçlendiren, sporun ve Olimpizm fikrinin
gelişimi için ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılar yapmış kişiler.
Hükümet ve diğer kamu otoriteleri üye atayamaz, aday gösteremez. Bununla birlikte, TMOK kendi
takdir ve kararıyla bunları temsil edenleri üye seçebilir.
TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri, profesyonel spor yöneticiliği dışında, görevlerinin icrası ile ilgili
ücret, ikramiye gibi hiçbir karşılık kabul edemezler.

Üyeliklerin Kazanılması
Madde: 7
Üyelik konusunda Yönetim Kurulu’na yapılan istek veya önerinin, uygun görülmesi üzerine Sicil
Kurulu’na gönderilir. Üyelik, Sicil Kurulu’nun yaptığı inceleme sonucu, görüşü alındıktan sonra, 30
gün içinde Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Spor federasyonlarının üyelik işlemleri tüzüğün ve
ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara uyularak tamamlanır.

Üyeliklerin Kaybedilmesi
Madde: 8
Üyelik, istifa, ölüm, Yönetim Kurulu kararı ile ya da üyelik sıfatı dondurulup durumun yazılı olarak
tebliğ edilmesine rağmen aidat borçlarının tamamının tebligatı takiben bir yıl içinde ödenmemesi
halinde kendiliğinden kaybedilir.
Ödenmemiş iki yıllık Aidat borcu bulunan üyelerden; söz konusu borçlarını, konu ile ilgili olarak
gönderilen yazılı isteği takiben, üç ay içerisinde ödemeyenlerin, üyelik sıfatları Yönetim Kurulu
kararı ile dondurulur. Üyelik sıfatı dondurulan üyeye durum tebliğ edilir. Tebligat Kanunu’na göre
yapılan tebligatın alınmasını takip eden bir yıl içerisinde tüm aidat borçlarının bir defada ödenmesi
halinde üyelik devam eder. Ödenmediği takdirde üyelik, kendiliğinden sona erer.
Olimpik ruha ve kurallara aykırı hareket ettikleri ve disiplin cezasını gerektiren tutum ve
davranışlarda bulundukları için Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nca “Kesin Çıkarma” cezası ile
cezalandırılanlar ile yasal olarak dernek üyesi olma hakkını kaybedenler, Yönetim Kurulu kararı ile
üyelikten çıkarılır ve kayıtları silinir.
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nun “Kesin Çıkarma “ cezası sonucu Yönetim Kurulu kararı ile
üyelikten çıkarılanlar, kararın tebliğini takip eden bir ay içerisinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak
başvurmak suretiyle söz konusu kararın kaldırılması için, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul
gündemine alınmasını talep edebilirler.
Yönetim Kurulu, süresinde yapılan bu tür talepleri yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine
koyar.

Yıllık Aidat
Madde: 9
Üyeler yıllık 60.- TL( Altmış Türk Lirasıdır) aidat ödemekle yükümlüdür. Genel Kurul kararı ile
aidatlar günün koşullarına göre yeniden belirlenebilir.
Spor Federasyonlarının ödeyeceği yıllık katkı paylarının ödenmesi hakkında 6. maddenin II.
bendine göre işlem yapılır.
Üyeler, Genel Kurul’un yapılacağı yılın aidatı dahil olmak üzere bütün aidatlarını en geç Genel
Kurul tarihinden 20 gün önce yatırmak suretiyle Genel Kurul’a katılabilir.

BÖLÜM III
TMOK’ un ORGANLARI – KURULLARI – OLUŞUMU – GÖREV ve YETKİLERİ
ORGANLAR ve KURULLAR

Madde: 10
TMOK’un yasa gereği oluşturulması zorunlu Organları şunlardır:
A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetleme Kurulu
TMOK’un oluşturduğu diğer Kurullar şunlardır :
D. Konsey
E. Sicil Kurulu
F. Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu
GENEL KURUL
OLUŞUMU
Madde: 11
Genel Kurul, TMOK’ un en üst karar organı olup kaydı açık ve içinde bulunulan yıl dahil olmak
üzere tüm aidat borçlarını, en geç toplantı tarihinden 20 gün önce ödemiş gerçek kişilerden oluşan
üyeler ile aidatlarını tüzüğün 6. maddesinin II. Bendine göre ödeyen Kurumsal üyelerin katılımı ile
oluşur.
Olağan Genel Kurul toplantıları her yıl Mart ayında Yönetim Kurulu’nun davetiyle TMOK’un
merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde yapılır.
Ayrıca gerek görülen hallerde; Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu’nun talebi veya üyelerin

beşte birinin TMOK merkezine bizzat gelerek vereceği veya noter aracılığı ile göndereceği yazılı
istekleri üzerine, Yönetim Kurulunun daveti ile olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu bu tür
istekleri en geç otuz gün içerisinde yerine getirmek zorundadır.

Toplantıya Çağrı
Madde: 12
Genel Kurul’a, aidatını tamamen ödemiş üyeler katılır. Toplantı, Yönetim Kurulu tarafından günü,
saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az otuz gün önce üyelere
duyurulur. Bu çağrıda, ilan edilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının
yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün, nerede ve hangi saatte yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum üyelere geri bırakılma sebepleri de
belirtilmek suretiyle duyurulur.
İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içersinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılmaz. Üyeler ikinci toplantıya da yukarıda
belirlenen esaslara uyularak yeniden çağrılırlar.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde: 13
Genel Kurul, aidatını veya katkı payını tamamen ödemiş üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile
toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci
toplantıya katılan üye sayısı TMOK Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki
katından az olamaz.
Kararlar, kullanılan oyların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıya katılan her üyenin bir oy kullanma
hakkı vardır, vekaleten oy kullanılamaz.
Olimpiyatlara yönelik konularla ilgili karar verilirken Konsey’in de görüşü alınır.

Genel Kurul
Madde 14:
Genel Kurul, yılda bir kere Mart ayı içinde olağan olarak toplanır. TMOK, olağan genel kurul
gündemine yıllık raporların ve denetleme kurulu raporlarının sunumunu koyar. Toplantıda mali
konularla birlikte bütçe ve faaliyetler görüşülüp karara bağlanır. Her 4. yıldaki toplantıda aynı
zamanda seçimler de yapılır. Toplantı, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler
Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları yanına imza atarak toplantıya girerler. Tüzüğün
13. maddesi ile ilgili yasalarda belirtilen tam sayının sağlandığı bir tutanak ile saptanır ve toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından
açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yeteri kadar katip

seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve
başkan ile birlikte imzalarlar. Genel Kurul Başkanı’nın söz alması halinde, Genel Kurul Başkan
Vekili yönetir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular
Madde: 15
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır
bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması
zorunludur.
Olağanüstü genel kurulda gündem değişikliği yapılamaz.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri
Madde: 16
Temel görevi, karar verme yetkisinin ilgili yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca TMOK’un diğer
organlarına bırakılması mümkün olmayan konularda karar almak olan derneğin en üst düzey
karar organı Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
A. TMOK organ ve kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer
B. Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişikliklerin ve değişikliklerle ilgili düzenlemelerin ve
ayrıca TMOK faaliyetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini temin edecek olan iç
mevzuatın oluşturulmasını, yürürlüğe konulmasını veya yürürlükten kaldırılmasını sağlar.
C. Dönem faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili olarak Yönetim ve Denetleme Kurulları tarafından
düzenlenen raporları inceler ve bu kurulların aklanmaları konusunda gerekli kararları alır.
D. Yönetim Kurulu tarafından bir sonraki faaliyet dönemi için hazırlanan bütçenin aynen ya da
değiştirilerek uygulanmasına karar verir.
E. TMOK için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya yapımı ile elden çıkartılmasına
gerek duyulan mevcut taşınmazların satılması konularında karar alır. Bu konuda Yönetim
Kurulu’na yetki verir.
F. Yönetim Kurulu tarafından görüşülmesi istenilen konuları görüşüp karara bağlar.
G. Yönetim Kurulu kararı ile üyelik sıfatları kesin olarak kaldırılan üyelerin usulüne uygun
olarak yaptıkları itirazları görüşüp karara bağlar.
H. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da
ayrılması konularında karar alır.
İ. Derneğin feshine karar verir.
J. Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevleri yapar.
K. Derneğin borçlanması hakkında karar alır. Bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

Genel Kurul Seçim Kuralları
Madde 17:
a) Seçimler, Başkan, Yönetim Kurulu, Konsey, Sicil Kurulu ve Yüksek Danışma ve Disiplin
Kurulu ile bu Organ ve Kurullara aday olan ve Tüzükte belirtilen sayıdaki asıl ve yedek
üyelerin yer aldığı ve Genel Sekreterlikçe mühürlenmiş basılı birleşik oy pusulaları ile
yapılır.
b) Denetleme Kurulu seçimi diğer Organ ve Kurullardan bağımsız olarak yapılır. Bu kurula
aday olanlar, ilan edilen seçim tarihinden en geç beş (5) gün önce Genel Sekreterliğe yazılı
olarak başvururlar. Denetleme Kurulu seçimi, zamanında başvuran adaylardan oluşan ve
Genel Sekreterlik’çe hazırlanıp mühürlenen oy pusulaları kullanılmak suretiyle yapılır.
Delegeler seçimlerini, listede yer alan adaylar arasından seçmek istedikleri üç aday’ın
dışında kalanları çizmek suretiyle iradelerini belirttikleri oy pusulalarını, Denetleme Kurulu
seçimi için hazırlanmış özel zarflara koymak ve bu iş için belirlenen sandığa atmak suretiyle
yaparlar. Sayım sonunda en fazla oy alan üç (3) aday Denetleme kurulu asıl üyeliğine,
onları takip eden üç (3) aday da Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine seçilirler.
Dernek Başkanlığına aday olanlar ;
Başkan adayı olarak kendi ad ve soyadını,
“Yönetim Kurulu Üyeleri” başlığı altında 14 (on dört) üyenin ad ve soyadlarını,
“Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri” başlığı altında 9 (dokuz) üyenin ad ve soyadlarını,
“Konsey Üyeleri” başlığı altında 7 (yedi) üyenin ad ve soyadlarını,
“Konsey Yedek Üyeleri” başlığı altında 3 (üç) üyenin ad ve soyadlarını,
“Sicil Kurulu Üyeleri” başlığı altında 5 (beş) üyenin ad ve soyadlarını,
“Sicil Kurulu Yedek Üyeleri” başlığı altında 3 (üç) üyenin ad ve soyadlarını,
“Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Üyeleri” başlığı altında 9 (dokuz) üyenin ad ve
soyadlarını,
9. “Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri” başlığı altında 4 (dört) üyenin ad ve
soyadlarını, yazılı olarak hazırlar ve listelerini imzaladıktan sonra seçimli Genel Kurulun
birinci toplantı tarihinden en geç 5 (beş) işgünü önce saat 17.00’ye kadar imza karşılığında
Genel Sekreterliğe teslim eder.
Tüzük’ te öngörülen süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş listelerini teslim etmeyen veya
eksik teslim edenler seçimde aday olamazlar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Genel Sekreterliğe teslim edilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm ve seçilme niteliklerine
uymaması dışında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.
Basılı birleşik oy pusulaları üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaret yapılamaz.
Başkan adayları hazırladıkları listelerinde aynı üyeyi birden fazla Organ veya Kurul için yazamazlar.
Ayrıca birden fazla Başkan adayı ve listesi varsa, adaylar bunlardan ancak birinde yer alabilirler.
Adayların, birden fazla listede yer alması halinde, yazılı tercihleri esas alınır. Bu durumda listesinde
eksilme olan Başkan Adayı yirmi dört saat içerisinde, listesinden çıkarılan isim yerine yeni bir aday
önerir.
Yukarıdaki koşullara uymayan oy pusulaları geçersiz sayılır.

Genel sekreterlik, son teslim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bir bildiri yayımlayarak
adayları açıklar.
Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul
Başkanlık Divanı sağlar.
b) Aday olan kişilerin Genel Kurula katılma hakkına sahip olması ve üye sicil kayıtlarına göre
Derneğe üye olarak kaydedildikleri tarihten başlayarak ;






Dernek Başkanlığı için en az beş yılını,
Denetleme Kurulu üyeliği ve yedekleri için en az beş yılını,
Konsey üyeliği ve yedekleri için en az beş yılını,
Sicil Kurulu üyeliği ve yedekleri için en az on yılını,
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu üyeliği ve yedekleri için en az on beş yılını doldurmuş
olmaları gereklidir.

Yönetim Kurulunun Oluşturulması
Madde 18:
Yönetim Kurulu, seçimi takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Derneğe ilişkin bütün işlerin
düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aralarında iş bölümü yapar ve bir Başkan Vekili, iki
Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulu, diğer üyelerin üstlenecekleri görevleri
saptar.
IOC kuralları gereği, IOC’nin Türk üye veya üyelerinin seçme ve seçilme hakları bulunmaktadır.
IOC’nin Türk üye veya üyeleri ile spor federasyonlarının bağlı bulunduğu kuruluşun Başkanı,
Yönetim Kurulu’nun oy sahibi doğal üyeleridir.
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu ile Sporcu Komisyonu’nun Başkanları Yönetim Kurulu’nun
toplantılarına katılırlar ancak oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri
Madde: 19
Temel görevi, TMOK’un faaliyetlerinin amaca uygun bir şekilde oluşturularak düzenli bir biçimde
sürdürülmesini teminen, yönetim ve yürütme faaliyetlerini ilgili yasalar, tüzük ve yönetmelikler ile,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce öngörülen esaslar ve Genel Kurul’da alınan kararlar
doğrultusunda gerçekleştirmek olan Yönetim Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:
A. Derneğin yönetim ve yürütme organı olup, TMOK’un yasal temsilcisidir.
B. Dernek organları arasında işbirliği sağlar.
C. Muhasebe defter ve kayıtlarının yasaların öngördüğü esaslar doğrultusunda tutulmasını
temin eder ve her çalışma dönemi sonunda düzenlenen bilanço ve gelir gider tabloları ile,
Konsey’in de görüşlerini alarak gelecek yıl için düzenlenmiş bulunan bütçeyi Genel
Kurul’un onayına sunar.
D. Konsey’in de görüşü alınarak verdiği karar sonucu Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılmaları
uygun görülen spor dallarının kafilelerini, ilgili spor federasyonları ve bağlı bulunduğu

kuruluşun başkanlığı ile birlikte saptar.
E. Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılacak kişileri seçer ve bu konuda Konsey’i bilgilendirir.
F. Sicil Kurulu’nun, TMOK’a üye olma isteğinde bulunan adayların başvuruları hakkında
almış bulunduğu kararları en geç 30 gün içinde onaylar veya reddeder.
G. Dernekler Yasası ve tüzük hükümleri uyarınca TMOK üyeliğinden çıkartılması gerekenler
hakkında Sicil ve Disiplin Kurulu’nun raporu üzerine karar verir.
H. Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalacak yerlere yedek üyeleri, birleşik oy pusulasındaki
sıralamalarını dikkate alarak göreve çağırır.
İ. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirlenen esaslar doğrultusunda Genel Kurul’u olağan ve
gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantılara ait gündemi hazırlar.
J. Sporla, Olimpiyat ve benzeri oyunlarla ilgili her türlü yayının gerçekleştirilmesini sağlar.
K. Tüzükte yapılmasına gerek duyulan değişiklik önerilerini, Konsey’in de görüşlerini alarak
gerekçeleri ile birlikte Genel Kurul’un onayına sunar.
L. İstek halinde amaca uygun kuruluşlara katılmak üzere temsilci seçer, başta Sporcu
Komisyonu olmak üzere alt komisyonlar kurar ve bunların çalışabilmeleri için gerekli desteği
sağlar. Komisyonların çalışmaları ile ilgili usul ve esasları bir yönetmelikle belirler.
M. Genel Kurul’da alınan kararların yürürlüğe konulmasından sorumlu olup, Genel Kurul
tarafından verilen diğer görevleri yapar.
N. Üyelikte 15 yılını dolduran üyeleri GÜMÜŞ ROZET ile, 25 yılını dolduran üyeleri ALTIN
ROZET ile onurlandırır.
O. Günlük işlerin sağlıklı, zamanında ve aksatılmadan yürütülebilmesini sağlamak
amacıyla, bir defada sarf edebileceği azami miktar ile bu konuda tabi olacağı usul ve
esasları belirlemek suretiyle, Genel Sekreter’e harcama yetkisi verir. Genel Sekreter
tarafından sunulan bu tür harcamaları inceler ve onaylar.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde: 20
Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve
katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu
geçerli sayılır.
Bir yıl içinde arka arkaya üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa
etmiş sayılır ve yerine ilk yedek üye davet edilir.

YÖNETİM KURULU’NUN VE ÜYELERİNİN İSTİFASI

Madde: 21
Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması durumunda yedek üyeler, birleşik oy pusulasındaki
sıralamaları dikkate alınarak göreve çağrılırlar.
Başkan dışında Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve Yönetim Kurulu Yedek üyelerinin
katılımlarına rağmen, üye sayısı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının altına düşmesi halinde,
Başkan, Yönetim Kurulu ve seçimle gelen Organ ve Kurullar düşmüş sayılır. Böyle bir durumda, bir
ay içerisinde Tüzük hükümlerine uygun olarak seçim gündemli Olağan Üstü Genel Kurul yapılır.
Olağan Üstü Genel Kurul yapılıp Yeni Başkan, Organ ve Kurullar belirleninceye kadar,düşmüş
sayılan Başkan, Yönetim Kurulu ile diğer organ ve kurullar görevlerine devam ederler.
Yeni seçilen Başkan, Organ ve Kurullar, Olağan seçimli Genel Kurul’a kadar kalan süreyi
tamamlarlar.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL SEKRETER’İN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI

Madde: 22
a) Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şunlardır:
Başkan: Tüzüğün 17. Maddesinde belirlenen koşullara sahip üyeler arasından Genel Kurul
tarafından 4 yıl için seçilir. Başkan, Derneği temsil eder, kurumsal iletişimi ve Derneğin tüm
faaliyetlerini yönetir. Yönetim Kurulu ve Konsey toplantılarına Başkanlık eder. Dernek adına her türlü
evrakı tüzükte belirtilen şartlarda imzalamaya yetkilidir.
Başkan Vekili: Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan’ın görevlerini üstlenir, yetkilerini kullanır.
Başkan Yardımcıları Yönetim Kurulu ile Başkan tarafından verilen görevleri yaparlar.
Sayman: Dernek gelirlerinin toplanması ve değerlendirilmesinden, harcamaların Yönetim Kurulu
kararlarına bağlı olarak yasal belgelere göre yapılmasından ve yasaların öngördüğü defterlerin
tutulmasından sorumludur.
Diğer Üyeler: Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri arasından;
Bir üye pazarlama çalışmalarından,
Bir üye TMOK üyeleriyle ilişkilerden,
Bir üye hukuki ilişkilerden,
Bir üye yeni projelerden,
Bir üye protokol, davet ve toplantı düzenlemelerinden sorumlu olmak üzere görevlendirilir.
Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri aynı zamanda Konsey’inde asıl üyeleridir.

b) Genel Sekreter Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup, profesyonel olarak görev yapar. Derneğin
iş ve işlemlerinin yapılmasını, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların yürütülmesini sağlar. Yönetim
Kurulu toplantılarına katılır ancak oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulunca kendisine Tüzüğün 19.
Maddesinin N. Bendinde belirtildiği şekilde harcama yetkisi verilmiş ise, bu çerçevede yaptığı
ödemeleri, takip eden ilk toplantıda Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayına sunar. Genel Sekreter’de
aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim kurulunca hazırlanıp onaylanacak bir
yönetmelikle belirlenir.
c) Derneğin Temsili :
1 – Mali Konularda : Derneği borç veya taahhüt altına sokan işlemler Başkan, Başkan’ın
bulunmadığı durumlarda Başkan Vekili , her ikisinin de bulunmadığı hallerde Başkan tarafından
görevlendirilen Başkan Yardımcılarından biri ile Sayman Üye veya Genel Sekreter’den herhangi
birisinin müşterek imzalarıyla geçerlilik kazanır. Aksi halde TMOK sorumlu tutulamaz.
2 – İdari Konularda : Alındı Belgeleri ve Derneği borç veya taahhüt altına sokmayan günlük
yazışmalarda ise Başkan, Başkanın bulunmadığı durumlarda Başkan Vekili, Sayman Üye ve
Genel Sekreter’den herhangi birinin imzası yeterlidir.
d) Başkanlığın Boşalması : Her ne sebeple olursa olsun Başkanlığın boşalması halinde;
1. Bir sonraki Seçimli Genel Kurul’a 6 (altı) aydan daha fazla süre kalmışsa, 1 (Bir) ay
içerisinde Tüzük hükümlerine göre başkanlık ile diğer tüm organ ve kurulların seçimi için,
seçim gündemli Olağan Üstü Genel Kurul yapılır. Olağan Üstü Genel Kurul yapılana kadar,
mevcut Başkan Vekili’nin Başkanlığında mevcut Organ ve Kurullar görevlerine devam
ederler. Yeni seçilen Başkan, Organ ve Kurullar, Olağan seçimli Genel Kurul’a kadar kalan
süreyi tamamlarlar.
2. Bir sonraki Seçimli Genel Kurul’a 6 (altı) aydan daha az süre kalmışsa, Başkan Vekili’nin
Başkanlığında mevcut Organ ve Kurullar görevlerine devam ederler.
3. Söz konusu 6 ( altı) aylık süre Seçimli Genel Kurul’un yapıldığı yılın Mart ayının 2.ci
Cumartesi gününden geri saymak suretiyle hesaplanır.

Denetleme Kurulu
Madde: 23
Denetleme Kurulu, tüzüğün 17.b maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak Genel Kurul’ca gizli
oy ile seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu'nun Görevleri
Madde: 24
Denetleme Kurulu’nun görevleri şunlardır:
A. Her çalışma dönemi içersinde çeşitli zamanlarda derneğin hesap ve işlemlerini inceler. En
az altı ayda bir kez ortak rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’na verir.
B. Defter ve kayıtların tutulup düzenlenmesinde yasaların öngördüğü esaslara ve muhasebe

tekniğine uyulup uyulmadığını, gelir-gider tabloları ile bilançonun kayıtlara uygun olarak
düzenlenip düzenlenmediğini denetler.
C. Her çalışma dönemi sonunda Genel Kurul’a sunulmak üzere genel durum ile bilanço ve
gelir-gider hesapları hakkında görüşleri ve aklanmaya ilişkin önerileri de içeren ortak bir
rapor düzenler.
D. Gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü olarak toplanması yolunda Yönetim Kurulu’ndan
istekte bulunur.

Konsey
Madde: 25
Konsey’e Genel Kurul tarafından tüzüğün 17. maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak gizli oy
ile 7 asıl 3 yedek üye seçilir.

Konsey'in OLUŞUMU
Madde: 26
Konsey aşağıdaki şekilde oluşur:





Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu başkanları
Genel Kurul tarafından seçilen asıl ve yedek üyeler
Olimpiyat programında yer alan özerk ulusal spor federasyonlarınca kendilerini temsil
etmek üzere seçecekleri birer temsilci üye.

Konsey'in Yönetimi ve Toplantısı
Madde: 27
Konsey, en az dört ayda bir toplanır. Gerek duyulması halinde, Başkan’ın daveti üzerine daha kısa
süreli zaman aralıkları ile de toplanabilir. TMOK Başkanı aynı zamanda Konsey’in de başkanıdır ve
toplantıları yönetir. Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili, Başkan Vekili’nin de
bulunmaması halinde Başkan Yardımcılarından birisi veya görevlendirilen bir Yönetim Kurulu üyesi
tarafından yönetilir. Konsey’in sekreteryası, TMOK Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde: 28
Konsey, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar mevcudun
çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır.

Konsey'in Görevleri
Madde: 29
Konsey’in görevleri şunlardır:
Olimpiyat Oyunları ve benzeri Oyunlar’da katılımı uygun görülen spor dalları ve yarışma
türleri konusunda görüş bildirmek,
B. İlgili federasyonların öneri ve belgelemesi üzerine, katılacak sporcuların “Olimpik Liyakat”ları
IOC’nin Olimpik Antlaşması çerçevesinde inceleyerek görüş bildirmek,
C. Talep edilmesi halinde, Olimpiyat ve benzeri Oyunlar’a katılacak kafilelerle ilgili görüş
bildirmek,
D. TMOK Yönetim Kurulunca talep edilmesi halinde, Olimpiyat ve benzeri Oyunlar’a katılacak
TMOK temsilcileri ile ilgili görüşlerini bildirmek,
E. Olimpizmi, “Olimpik Hareketi”, TMOK ismini ve amblemini savunmak ve korumak hususunda
önlemler almak,
F. Federasyonlar tarafından Konsey’de kendilerini temsil etmek üzere seçilen temsilci üyeleri
hakkında görüş bildirmek,
G. TMOK Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer hususlar hakkında görüş bildirmek.
A.

Sicil Kurulu
Madde: 30
Sicil Kurulu, tüzüğün 17. maddesinde belirlenen esaslara uygun olarak Genel Kurulca gizli oyla
seçilecek 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur
Sicil Kurulu üyeleri, seçimleri izleyen hafta içerisinde yapacakları toplantıda kendi aralarından bir
başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Sicil Kurulu Başkan’ının çağrısı ile en az iki
ayda bir olağan ve gerektiğinde de olağanüstü toplanırlar.
Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
1. Yönetim Kurulu tarafından gönderilen üyelik başvurularını inceleyip üyeliğe kabul veya isteğin
reddi şeklindeki önerilerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunmak,
2. Üyeler, fahri üyeler ile onursal üyeler için sicil defterleri ve karar defteri tutmak,
3. Üye kayıt ve karar defterlerini noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne onaylatmak,
4. Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini düzenlemek,
gerektiğinde düzeltmek,
5. Her yıl sonunda Altın Rozet ile onurlandırılmak üzere yirmibeş ( 25 ) yılını dolduran, Gümüş
Rozet ile onurlandırılmak üzere üzere onbeş ( 15 ) yılını dolduran, yıllık aidat borcu
bulunmayan, kaydı açık üyeleri bir liste halinde Yönetim Kurulu’na sunmak,
6. Yönetim Kurulunun yazılı bildirisi üzerine, hakkında Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nca
verilen kesinleşmiş yaptırımları üyelerin siciline işlemek,
7. Yönetim Kurulu’nun yazılı bildirisi üzerine hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş veya
Dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin sicil defterindeki kayıtlarını
kapatmak,

8. Yönetim Kurulu’ndan gelen yazılı talep üzerine, tüzük hükümleri doğrultusunda, üyelikleri
dondurulan üyelerin kayıtlarını geçici olarak kapatmak, dondurulma kararları kaldırılan
üyelerin kayıtlarını açmak,
9. Seçimli Genel Kurul öncesi Genel Sekreter’lik tarafından yazılı olarak kendisine gönderilen
liste veya listelerin, tüzüğün Genel Kurul Seçim Kuralları başlıklı 17.ci maddesinde belirtilen
şartlara uygunluğunu, incelemek ve 24 (yirmi dört) saat içerisinde yazılı olarak cevaplamak,
10. Yönetim Kurulu’nca onaylanan üyeliğe kabul kararını üye kayıt defterine işlemek,
11. Üye aidat ödentilerini takip etmek, Tüzük hükümleri doğrultusunda Genel Kurul’a katılma
hakkını elde eden üyelerin Genel Kurula giriş kartları ile Dernek sicil numarası ile ad ve
soyadları yazılı ve hizalarında imza etmelerine elverişli bölüm bulunan listeleri hazırlamak ve
bu listeleri olağan ya da olağanüstü Genel Kurul birinci toplantılarından on beş gün önce
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmek,
12. Üyeler ile ilişkileri, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, sosyal değişiklikler ve ölüm hallerini
izlemek, gerekli bilgilendirme ve kayıt işlerini yapmak,
13. Bu Tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu
Madde: 31
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, tüzüğün 17. maddesinde belirlenen usullere uygun olarak, Genel
Kurulca gizli oyla seçilecek 9 asıl 4 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri
Madde 32:
Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
A. Komitenin gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları tüzük ve mevzuat hükümlerine
göre inceler, sonuca göre alacağı kararları Yönetim Kurulu’na dilek ve temenni olarak
bildirir.
B. TMOK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Konsey ve benzeri kurullarının sporla ilgili
kararlarına karşı 40. madde gereğince yapılacak itirazları karara bağlar.
C. Yönetim Kurulu’ndan gelecek her konudaki danışma isteğini karşılar.
D. Başkanı, Yönetim Kurulu’nun toplantılarına katılır fakat oy kullanmaz.
E. Disiplin Kurulu olarak:
a) Bu tüzüğün 6. maddesinde belirlenen üyeler ile ilgili olarak uygulanabilecek disiplin
cezaları hakkında karar almak.
b) Disiplin kararlarını, ilgili üyenin siciline işlenmesi ve gereğinin yapılması için
Yönetim Kurulu’na bildirmek.
c) Çalışma dönemlerine ilişkin bir rapor hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak..
d) Disiplinle ilgili konularda belirtilen disiplin cezalarını uygulayabilmek için
yapacakları toplantıların koşul ve yöntemlerini (başvuru, savunma, soruşturma,
karar nisabı, zamanaşımı vb.) saptayan bir yönetmelik hazırlamak.
Bu yönetmelik Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe girer.

Disiplin Cezasını Gerektiren Tutum ve Davranışlar ile Uygulanacak
Cezalar
Madde 33:
A) Disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
a) TMOK ile ilgili olarak, teamüllere, örf ve adetlere aykırı hareket edenler,
b) TMOK’un onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar,
c) Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunanlar,
d) TMOK. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurullar üyelerini küçük düşürecek, kötü, zan
altında bırakacak söyleyiş ve davranışta bulunanlar,
e) TMOK tüzüğüne, yönetmeliklere ve Yönetim Kurulu’nca alınmış kararlara uymayanlar,
f) TMOK’u maddi açıdan zarara uğratanlar.
B) Disiplin cezaları şunlardır:
a) Yazılı uyarma,
b) Kınama
c) Bir yıla kadar geçici çıkarma,
d) Kesin çıkarma.
c ve d fıkralarına ilişkin itirazların genel kurul gündemine alınması için, itirazın gerekçeleri ile
birlikte, cezanın tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılması
gerekir.

Çalışma Yöntemi
Madde 34:
A. Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu, Genel Kurul toplantısını takiben 15 gün içinde
toplanarak başkanını, 2 başkan yardımcısı ve 1 sekreterini seçer. Bu seçimi yönlendirmek
için oturumda bulunan en yaşlı üye oturuma başkanlık eder. Seçimler aksi
kararlaştırılmadıkça gizli oyla yapılır.
B. Kurul bir seçim dönemi içerisinde en az 4 kez başkanın tespit edeceği tarihlerde toplanır.
Gerekli görülürse toplantıların adedi arttırılabilir.
C. Toplantı gündemi başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcılarından birisi tarafından
hazırlanır. Toplantıya geçilmeden önce üyelerin isteği ile gündeme ekleme yapılabilir.
D. Disiplin suçları ile ilgili çalışmaların, olayın kendilerine intikal ettirildiği tarihten itibaren en
geç 3 ay içinde sonuçlandırılması mecburidir.Kararlar, oturuma katılanların çoğunluğu ile
alınır.

BÖLÜM IV
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ HALİ

Tüzük Değişikliği
Madde: 35
TMOK tüzüğünü değiştirmeye yalnız Genel Kurul yetkilidir. Mevcut tüzükte belirlenen esaslar
dairesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tüzük değişikliği tasarıları IOC’nin görüşü
alındıktan sonra Genel Kurul’a sunulur. Tüzük değişikliği Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin
2/3 çoğunluğunun kararı ile yapılır. Genel Kurul’da kabul edilen metin, imzalanarak IOC’ye
gönderilir.

TMOK’nin Feshi
Madde: 36
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine
karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkında sahip bulunan dernek
üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun
sağlanamaması halinde üyeler, 12. maddeye göre yeniden toplantıya çağrılır. Bu toplantıya
katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır
bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine yazı
ile bildirilir.
Derneğin feshi halinde TMOK’un mal varlığı Türk Spor Vakfı’na intikal eder.

İç Denetim
Madde: 37
TMOK’un iç denetimi, Genel Kurul tarafından onaylanmış yönetmeliklere göre Denetleme
Kurulu’nca yapılır.

BÖLÜM V
GELİRLER GİDERLER VE DEFTERLER

Gelirler
Madde: 38
TMOK’un gelirleri şunlardır:
A. Yeni giren üyelerin bağışları: Bu bağış yürürlükte olan yıllık aidat miktarının iki katından az
olamaz.
B. Üyelerden alınacak yıllık aidat.
C. Spor federasyonlarından alınacak yıllık temsil payı.
D. Çeşitli etkinliklerden elde edilecek gelirler.
E. Derneğin ilke ve görevlerini yerine getirmek üzere kişi ve kuruluşlardan alınacak her türlü
bağış ve yardımlar.
F. Her türlü yarışmalarla, sportif temaslardan sağlanacak gelirler.
G. Bülten, dergi, kitap gibi yayınların dağıtımından ve bunlara konulacak ilanlardan elde
edilecek gelirler.
H. Dernek varlıklarından elde edilecek her türlü gelirler.
İ. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.
TMOK’un her türlü geliri, alındı belgesi karşılığı toplanır ve alındı belgesi kayıt defterine kayıt
edilir.

Giderler
Madde: 39
TMOK’un giderleri şunlardır:
A. Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak; kira, aydınlatma, ısıtma, döşeme giderleri, basılı evrak ve
defterler, makbuzlar, posta, telefon giderleri, personel ücretleri, yayın ve büro giderleri gibi
daimi giderler.
B. Olimpiyat ve benzeri oyunlar gibi faaliyetlere ve bunlarla ilgili her türlü toplantılara katılmak
için yapılacak her türlü giderler.
C. Dernek organlarının toplantıları için yapılacak giderler.
D. Kendisine verildiği taktirde Olimpiyat ve benzeri oyunlar ile her türlü toplantıların
organizasyonunu yapmak için gerekecek her türlü gider.
E. Temsil için yapılacak giderler.
F. TMOK tarafından davet edilen konuklar için yapılması gereken giderler.
G. Derneğin faaliyetini sürdürebilmesi için gereken giderler.
H. TMOK’un gereksinimleri için satın alınacak veya inşa ettirilecek taşınmazların gerekli
kıldığı harcamalar.
İ. Kurucusu olduğu Türk Spor Vakfı (TSV) faaliyetlerine bütçede belirtilen sınırlar içinde her
türlü parasal ve maddi katkıda bulunmasının oluşturduğu giderler.
J. Sporun geliştirilmesi için yapılacak eğitim, kurs ve seminerlerin gerektirdiği giderler.
K. Aidat ve abone giderleri.

Açık Hüküm Bulunmayan Haller
Madde: 40
Bu tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin ‘Olimpik
Antlaşması’ kuralları ile Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
TMOK Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Konsey ve benzeri kurullarının aldıkları sporla ilgili kararlara
karşı itirazlar TMOK Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’na yapılır. Bu Kurul’un kararlarına karşı,
kararın tebliğinden itibaren 21 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre kesin süredir. Bu süre içinde
yapılacak itirazlar, Spor Tahkim Kodu’na göre kesin kararı verecek olan İsviçre’nin Lozan kentinde
bulunan Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yapılabilir.

Defter Tutma
Madde: 41
TMOK ilgili mevzuata göre aşağıdaki defterleri tutmakta yükümlüdür:
- Üye kayıt defteri
- Karar defteri
- Gelen ve giden evrak defteri
- Gelir ve gider defteri
- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
- Demirbaş defteri
- Alındı belgesi kayıt defteri
Yukarda sayılan defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması
zorunludur.

Derneğin Kurucuları
Madde: 42
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurucuları aşağıda isimleri yazılı kişilerdir.
Burhan FELEK

Gazeteci

T.C. (Vefat)

İstanbul

Suat ERLER

Tüccar

T.C. (Vefat)

İstanbul

Bekir SİLAHÇILAR

Em. Albay

T.C. (Vefat)

Ankara

Sadi BATU

Bankacı

T.C. (Vefat)

Suat YURTKORU

Tüccar

T.C. (Vefat)

İstanbul

Prof. Rasim ADASAL

Doktor

T.C. (Vefat)

Ankara

Cemal ALPMAN

Eğitimci

T.C. (Vefat)

Ankara

GEÇİCİ MADDE 1.
TMOK’un üyesi iken yasa gereğince bir derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin kayıtları silinir.
Bunların üye olmaya engel halleri ortadan kalktığı taktirde, yeniden başvuru üzerine kayıtları
yenilenir ve hakları iade edilir.

GEÇİCİ MADDE 2.
Yıllık aidat ile ilgili 9. madde, 01.01.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 3.
TMOK tüzüğünün yeni şeklinin verilmiş olduğu 31 Mart 2007 tarihinden önce Komite’ nin asil ve
fahri üyesi olan gerçek kişilerin üyelikleri tüzüğün eski şeklinin kendilerine tanımış olduğu tüm hak
ve vecibelerle devam eder.
GEÇİCİ MADDE 4.
19.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da yeniden düzenlenen işbu Tüzüğün seçimlerle
ilgili hükümleri, yapılacak ilk seçimli olağan veya olağan üstü Genel Kurul’da yürürlüğe girer.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi; “Milli” kelimesini 28.02.1964 gün ve 6/2762 sayılı, “Yurt dışındaki kurullarla işbirliği
yapmasını” 02.05. 1970 gün ve 7/191 sayılı, “Kamu yararına işleyen bir dernek olmasını” 16.07.1970 gün ve 7/1070
sayılı, “Türkiye” kelimesini 25.09.1973 gün //7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ile iktisap etmiştir.

