TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU
EĞİTİM,ALTYAPI ve KULÜPLERE YARDIM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1–Bu Talimatın amacı, briç sporunun ülke genelinde yaygınlaşması için
gerçekleştirilecek eğitim ,altyapı ve kulüplere yardım hususlarına ait usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2–Bu Talimat, Türkiye Briç Federasyonunca tescilli briç spor kulüplerini, lisanslı
briç sporcularını, antrenör, hakem ve briç eğitmenlerini ile yüksek öğrenim kurumları
bünyesindeki briç spor kulüplerini kapsar.
Dayanak
Madde 3–(1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli
ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü’nün 8 ve 13 ncü maddeleri ile
17/3/2005 tarihli ve 25758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Briç
Federasyonu Ana Statüsü’nün 6, 13,34,35 ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a)Genel Müdürlük:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b)Federasyon:

Türkiye Briç Federasyonunu,

c)Yönetim Kurulu:

Federasyon Yönetim Kurulunu

d)Eğitim Kurulu:

Federasyon

Yönetim

Kurulu

faaliyetlerinden sorumlu alt kurul

1

tarafından

atanan

ve

eğitim

e) Kulüp

:Türkiye Briç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı
İl Müdürlüklerince tescil edilmiş ve faal briç kulüpleri ile yüksek öğrenim
kurumları bünyesinde kurulmuş bulunan kulüpleri,

e)Eğitim ve Altyapı Faaliyetleri:

Sporcu,

antrenör,

hakem,

briç

öğretmeni,

organizasyon görevlisi yetiştirme ve geliştirme amaçlı kurs, seminer, kamp, turnuva ve
benzeri çalışmalar ile bu çalışmalara esas teşkil edecek tüm süreli ve süresiz yayınlar,
kitap, bülten

ve notların temin edilmesi,

basılı olarak veya elektronik ortamda

hazırlanmasını, güncellenmesini ve dağıtımını ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER
Madde 5– Federasyon bütçesinin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım faaliyetleri için
kullanılacak kısmı her sezon öncesinde Yönetim Kurulu tarafından; Eğitim Kurulu’nun da
görüşleri alınarak, tespit edilir. Bu amaçla her yıl , GSGM Briç İl Temsilcilikleri ve Kulüplere
duyuru yapılarak ihtiyaçlar belirlenir ve öneriler alınır.

Madde 6–Yönetim Kurulu belirlediği eğitim ve altyapı faaliyetlerini Federasyon web
sayfası aracılığıyla duyurur. Söz konusu faaliyetlerin belirlenen yer, tarih ve koşullarda
gerçekleşmesi için Yönetim Kurulu , Eğitim Kurulu ve GSGM İl Temsilcileri birlikte hareket
ederler. Koordinasyonun sağlanması için Yönetim Kurulu her bir faaliyet veya faaliyetlerin bir
kısmı ya da tümü için bir sorumlu atayabilir.

Madde 7– Kulüplere yapılacak eğitim, altyapı ve maddi yardımlara ilişkin kriterler
a) Kulüpler , GSGM İl Müdürlüklerince tescilli olmalıdır,
b) Kulüpler, Federasyon tarafından tescilli olmalıdır,
c) Maddi yardımın yapılacağı takvim yılı içinde, Federasyon Genel Kurullarına katılım
kritelerine sahip olmalıdır.
d) Kulüplerin Yönetim, Denetim ve ilgili diğer kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kulüp
adına yarışan lisanslı sporcuları, Federasyon Disiplin Kurulları tarafından, maddi yardımın
yapılacağı yıl ve öncesindeki bir takvim yılı içinde , Federasyon Disiplin Yönetmeliğinin
8.maddesinde belirlenen cezalardan , ihtar cezası dışında herhangi bir ceza almamış olmaları
şarttır.
e) Kulüplerin, briç sporu için kullanabilecekleri lokalleri olmalıdır.
Yüksek öğrenim kurumları bünyelerindeki briç spor kulüplerinin yukarıdaki şartların
tamamını taşıması gerekmez.

Madde 8–İlgili kriterlere sahip kulüplere yapılacak maddi yardımların usül ve miktarı
her

sezon

öncesinde

Yönetim

Kurulu

tarafından

tespit

edilir.

Maddi

yardımların

gerçekleştirilmesinde ilgili diğer mevzuat, talimatlar ve kanuni yükümlülükler gözönüne alınır.
Maddi yardımların ifası doğrudan Yönetim Kurulu’na aittir.
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Madde

9–Eğitim

Kurulu,

eğitim

ve

altyapı

faaliyetlerinin

gerçekleştirilmesini,

koordinasyonunu, değerlendirilmesini ve her sezon sonunda Yönetim Kuruluna raporlanmasını
sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAYIM VE YÜRÜRLÜK
Yürürlük
Madde 10–Bu talimat, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11–Bu talimatı, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.
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