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Genel Hükümler
(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar)
Amaç
Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Dans Sporları Federasyonunun, il temsilciliklerinin
oluşumları ile görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Talimat, Türkiye Dans Sporları Federasyonunun, il temsilciliklerinin
oluşumları ile görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9.maddesi 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları
çerçeve statüsü ile 15.05.2007 tarih ve 26523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
Kanun : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunu,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü
Ana Statü: Kanun’un Ek 9’uncu Maddesi uyarınca 15.05.2007 tarih ve 26523 sayıyla
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM Özerk Spor Federasyonları Çerçeve
Statüsüne dayalı olarak çıkarılan, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statü’sünü,
Federasyon : Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nu,
Yönetim Kurulu : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Başkan : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını,
Başkan Vekili : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkan Vekilini,
Genel sekreter : Türkiye Dans Sporları Federasyonu Genel Sekreterini,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Temsilcisi : Federasyon İl Temsilcisini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Federasyon İl Temsilcisinin Görevleri
Madde 5 – Federasyon İl Temsilcisinin Görevleri:
a)Dans Sporları Federasyonu'nun vereceği görevleri yerine getirmek, görevli
bulundukları illerinde önemli olay ve sorunları Federasyona ulaştırmak, dans sporunun
gelişmesi için verilen görevleri yapmak,
b)Bölgesel düzenlenecek her türlü organizasyonlar için etkinlik programının
hazırlanmasında

diğer il temsilcileri ile eşgüdümü sağlamak, sezon başında hazırlanan programı Federasyona
sunmak,
c)İllerde, etkinlik programında belirtilen organizasyonların uygulanmasını denetlemek,
d)Sezon başında etkinlik programında belirtilmeyen resmi organizasyonlar için
Federasyondan, organizasyonların başlangıç tarihinden en az 30 gün önceden onay
alınmasını sağlamak,
e)Özel yarışma düzenlenmesi istemleri karşısında Dans Yarışmaları Organizasyonu
Talimatı uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve izlemek,
f)Federasyona ait yayımlanmış dokümantasyonun ilgili kuruluşlara ve kişilere
iletilmesini sağlamak,
g)İlde dansın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kamu kurum ve kuruluşları ve özel
sektörle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak, yapılacak olan organizasyonlar için spor ve
sponsorluk yasasından yararlanarak, tesis ve malzeme gereksinimini karşılamak,
h)İlde sporcu lisans işlemleri ile transfer işlerini izlemek,
i)Federasyon ile işbirliği yaparak hakem ve antrenörlerin yatay ve dikey gelişmelerini
sağlamak amacıyla eğitim programlarını yürütmek,
j)Yapılan organizasyonlar hakkında basın ve yayın kuruluşlarına bilgi vermek,
k)Federasyonun vereceği temsilcilik, gözlemcilik, denetçilik, organizatörlük gibi
görevleri yapmak,
l)Sporcular ve spor kulüpleri arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları birinci derecede
çözüme bağlamak,
m)İldeki başarılı sporcuları ve spor kulüplerini illerini temsil etmeleri için önlem almak,
n)İlgili yasa, Ana Statü ve diğer yazılı bildirimlerde verilen görevleri yapmak,
o)İlde başarılı olan yılın en iyi sporcusu ve hakemini, Federasyonun ortaya koyacağı
ölçütlere göre seçmek ve ulusal değerlendirme için Yönetim Kuruluna sunmak,
Federasyon İl Temsilcilerinin Atanmasına Esas Koşullar
Madde 6 – Federasyon İl Temsilcisi olmak için;
a)T. C. vatandaşı olmak,
b)En az Lise mezunu olmak,
c)Vergi ve sigorta borcu bulunmamak,
d)Dans dalında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde iyi
tanınmış ve iyi eğitim almış olmak,
e)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve Dans Sporları Federasyonu Ceza
Talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya
doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak.
f)İl Temsilcilerinin atamaları, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun
onayı ile gerçekleşir,
g)İl Temsilcileri ; başarısızlıkları, yasa, tüzük, talimat ve yönetmeliklere aykırı
davranışlarının
saptanması durumunda, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulun onayı ile görevden
alınabilirler. Bu şekilde görevden alınanlar tekrar İl Temsilcisi olamazlar,
h)Görevden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen İl
Temsilcisinin yerine aynı usullerle yeni İl Temsilcisi atanır.

Federasyon İl Temsilcilikleri
Madde 7- İl temsilcisinin çalışma
Federasyon tarafından sağlanır.

olanaklarına

ilişkin

doküman,

araç,

gereç

İl Temsilcilerine, Federasyon tarafından belli dönemlerde, Federasyon politikaları,
program ve uygulamaları konularında eğitim seminerleri düzenlenir.
İl Temsilcilerinin, illerinde yapacakları inceleme, denetleme, etkinliklere katılma gibi
yolculuk durumlarında yasal giderleri Federasyon tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 8- Bu Talimatta hüküm bulunmayan hususlarda Federasyon Yönetim Kurulu
Kararları doğrultusunda işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 9- Bu Talimat Federasyon Yönetim Kurulunun onayı, Genel Müdürlük ve
Federasyon web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 10- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı
yürütür

