TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin görev,
yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Talimat, Türkiye Briç Federasyonuna bağlı bölge temsilcilerinin 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 uncu maddesi ile 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk
Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ve Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon

: Türkiye Briç Federasyonunu,

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

Federasyon Başkanı : Türkiye Briç Federasyonu Başkanını,
Genel Sekreter

: Türkiye Briç Federasyonu Genel Sekreterini,

Yönetim Kurulu

: Federasyon Yönetim Kurulunu,

Bölge Temsilciliği

: Coğrafi ve kültürel yakınlıkları ile briç sporunda gelişmişlikleri ön

alınarak illerin etkinliklerinde eş güdümü sağlamak amacı ile Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulan il örgütünü,
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Bölge Temsilcisi

: Bölge briç etkinliklerini yürütmek ve eş güdümü sağlamak üzere

Türkiye Briç Federasyonu tarafından atanan fahri görevli temsilciyi,
İl Temsilcisi

: İl briç etkinliklerini yürütmekle görevli Genel Müdürlük mevzuatına

göre atanmış temsilciyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
( Federasyon Bölge Temsilciliği ve Temsilcinin Statüsü )
Federasyon Bölge Temsilciliği
Madde 5- Her bir Federasyon Bölge Temsilciliğine esas olmak üzere o bölge kapsamına
giren iller ve bölge merkezi Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Bölge kapsamındaki
illerde gerektiğinde değişiklik yapılabilir.
Her bölgeye kolay anımsanabilecek ve o bölgenin coğrafi ve kültürel, değerlerini anlatan
isimler verilir.
Bölge Temsilciliği görevini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir temsilci ile
gerekli duyulması halinde il ve ilçelerde Bölge Temsilcisi yardımcısı atanır. Bölge Temsilcisi
yardımcılarının atanmasında, Bölge Temsilcilerinin atanmasında gözetilen koşullar aranır.
Bölge temsilciliğinin çalışma olanaklarına ilişkin doküman, araç ve gereçler Federasyon
tarafından sağlanır.
Bölge Temsilcilerine ve gerekirse yardımcılarına Federasyon tarafından belli dönemlerde,
Federasyon politikaları, program ve uygulamaları konularında eğitim seminerleri
düzenlenir.
Federasyon Bölge Temsilcisinin Görevleri
Madde 6- Federasyon Bölge Temsilcisinin Görevleri:
a) Görev bölgelerinde briç sporunun gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ilgili olarak
önemli gördükleri olay ve sorunları Federasyona ulaştırmak, bu bağlamda
Federasyonca kendilerine verilen görevleri yapmak,
b) Bağlı

illerde

düzenlenecek

briç

etkinlik

programının

hazırlanması

ve

onaylanmak üzere Federasyona sunulması sürecinde il temsilcileriyle eşgüdümü
sağlamak.
c) Briç sporunun gelişimi, bu bağlamda illerin sorunları, ortak uygulamaların
sağlanması gibi temel konular ile federasyonun vereceği diğer görevler için
bağlı illerde Bölge Temsilcisi, yardımcıları, il temsilcileri, hakemler, antrenörler
ve sporcularla toplantılar yapmak,
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d) İllerde

gerçekleştirilecek

briç

etkinliklerinde

federasyon

organizasyon

standartlarının gerçekleşmesine destek olmak,
e) İl etkinlik programında belirtilmeyen organizasyonlar için Federasyondan onay
alınmasını sağlamak,
f) Özel yarışma düzenlenmesi istemleri karşısında ilgili talimatlar uyarınca gerekli
işlemleri yapmak ve izlemek,
g) Federasyon tarafından, federasyona ait resmi internet sitesinde yayınlanan ve
yazılı olarak tebliğ edilen mevzuatın ve diğer yönergelerin bölge illerinde
uygulama birlikteliğini sağlamak,
h) Bölgede briç’in 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 gereksinimi karşılamak,
i) Bölgede sporcu lisans işlemleri ile transfer işlerini izlemek,
j) Federasyon ile işbirliği yaparak hakem ve antrenörlerin yatay ve dikey
gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için
araştırmalar yapmak, federasyona rapor sunmak, yeni ve gelişim kurslarının
açılması için öneri getirmek, kursları yürütmek,
k) Yapılan organizasyonlar hakkında basın ve yayın kuruluşlarına bilgi vermek,
l) Federasyonun vereceği temsilcilik, gözlemcilik, organizatörlük gibi görevleri
yapmak,
m) Sporcular

ve

spor

kulüpleri

arasında

oluşabilecek

anlaşmazlıklarda

federasyonun vereceği görevleri yapmak,
n) Bölgedeki sporcuları ve spor kulüplerini, il, bölge, ulusal ve uluslar arası briç
etkinliklerinde illerini temsil etmeleri için özendirmek, katılımları için önlem
almak,
o) Ana statü ve diğer yazılı mevzuatlarda verilen görevleri yapmak,
p) Bölgelerinde, bağlı illerde İl Müdürlüğü ve diğer resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile olumlu iletişim becerileri geliştirmek,
r) Yönetim kurulunun mevzuat gereği vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

4

Federasyon Bölge Temsilcilerinin atanmasına esas koşullar
Madde 7- Federasyon Bölge Temsilcisi olmak için;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az Lise mezunu olmak,
c) Briç dalında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde
iyi tanınmış ve iyi eğitim almış olmak,
d) Genel Müdürlüğün Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin
Talimatına göre ceza almamış olmak,
Koşulları aranır,
Bölge Temsilcilerinin atamaları, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Atama onayı, ilgili olduğu bölge merkezi İl Müdürlüğü ile
bölgeye bağlı diğer İl Müdürlüklerine gönderilir.
Bölge

Temsilcileri;

atama

koşullarını

yitirilmeleri,

başarısızlıkları,

uyumsuz

davranışları ve ilgili mevzuata aykırı eylemlerinin saptanması ile hizmetin gerektirdiği diğer
hallerde, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulun onayı ile görevden alınabilirler.
Hizmetin gerektirdiği haller dışındaki bir nedenle görevden alınanlar tekrar Bölge
Temsilcisi olamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Yürürlük
Madde 8- Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu talimat hükümlerini Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.
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