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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Ulusal ve Uluslar arası esas ve teamüllere uygun 

olarak Briç faaliyetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması için kurulan İl Düzenleme 

Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Briç Federasyon’nun İl temelinde düzenlenen resmi 

ve özel briç faaliyetlerini düzenleyen İl Düzenleme Kurulu’nun  yetkili organlarını, idari 

teşkilatını, Federasyonun düzenlediği liglerde yer alan tüm spor kulüplerini ve spor 

elemanlarını ve uyması gereken usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9’uncu  maddesi ile, 14/7/2004 tarihli 25522 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ve  17.03.2005   tarih ve 25758 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü’nün verdiği yetkiye dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta yer alan; 

Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon   : Türkiye Briç Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı  : Türkiye Briç Federasyonu Başkanını, 

Yönetim Kurulu  : Türkiye Briç Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Spor Kulübü : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, liglerde yer 

alma hakkı olan spor kulübünü, 

Spor Elemanı :Briç kulüplerinin sporcu, teknik direktör, yönetici 

menajer, antrenör ve benzeri elemanlarını, 

İl Düzenleme Kurulu :Federasyonun, İl temelinde düzenlenen resmi ve özel 

briç faaliyetlerini düzenleyen kurulu 

Genel Sekreter                      : Türkiye Briç Federasyonu Genel Sekreterini, 

Talimat :Türkiye Briç Federasyonu İl Düzenleme Kurulu 

Talimatını, 

İl Temsilcisi :İl Müdürlüğünce ve Federasyonun mutabakatı ile, 

önerilen ve ataması valilik onayı ile yapılan temsilcisini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ  BÖLÜM 

          ESAS HÜKÜMLER 

 

 

Kuruluş 

Madde 5- İl Düzenleme Kurulu; İl Temsilcisince önerilen ve atama onayı Federasyon 

Başkanlığınca yapılan İl Temsilcisi’nin başkanlığında 2 hakem ve 2 kulüp temsilcisi olmak 



üzere 5 kişiden oluşur. 4 kişilik hakem ve kulüp temsilcilerinin ataması yapılırken yedekleride 

aynı şekilde belirlenir.  

Eksilen üyenin yerine aynı usulle yeni üye atanabilir. 

Mazeretsiz olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına 

katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, 4 yıl süre ile yeniden İl 

Düzenleme Kurulu üyeliğine atanamazlar 

Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir. 

Kurul üyelerine kurul toplantılarına katılmaları karşılığında herhangi bir ad altında ödeme 

yapılamaz. 

 Çalışma Usul ve Esasları 

Madde 6- İl Düzenleme Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. 

İl Düzenleme Kurulu toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde 

olan konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı gerekli 

gördüğünde İl Düzenleme Kurulu toplantılarına katılır. 

1- Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda,Kurula başkanlık yapar. 

2-İl Düzenleme Kurulu görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarının 

gözden geçirmek amacıyla ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi 

tespit edilir. 

3- Federasyon Başkanının talebi üzerine veya doğrudan İl Temsilcisi tarafından olağan 

üstü toplantıya çağırabilir. 

4- İl Düzenleme Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde Federasyonun diğer kurul üyelerini 

toplantılarına davet edebilir. 

5- İl Düzenleme Kurulu kendisine havale edilen işleri gelen evrak defterine kaydeder. 

6- İl Düzenleme Kuruluna havale edilen işler; Kurul Koordinatörü tarafından Kurul 

üyelerine dağıtılır. 

7- İl Düzenleme Kurulu verdiği kararın ve raporun özetini karar defterine işler. Karar 

ve raporları ön yazı ile Federasyon Başkanlığına gönderir ve evrak defterinin giden evrak 

bölümüne işler. 

8- Defterin tutulması ve düzeninden Federasyon Başkanlığınca İl Düzenleme Kurulu 

sekreteryasında görevlendirilen memur sorumludur. 

9- İl Düzenleme Kurulunun ihtiyaç duyduğu bilgi,belge ve yazışmaların ivedilikle 

yerine getirilmesi Genel Sekreter tarafından sağlanır. 

10- İşlerin İl Düzenleme Kuruluna havalesi ile Kurul kararının yetkili organlara ve 

ilgili kişilere ulaştırılmasından Genel Sekreter sorumludur. 

Görev ve Yetkiler 

Madde 7- İl Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

1- İl Düzenleme Kurulu; İl temelinde düzenlenen resmi ve özel briç faaliyetlerini 

planlar ve gerçekleştirilir. 

2- Hazırlanan il faaliyet programı Federasyon Başkanlığınca onaylandıktan sonra 

uygulanır.  

3- İl faaliyetleri düzenlenirken Federasyon planları ve faaliyetleri esas 

alınır,düzenlenecek resmi ve özel yarışmalarda briç sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması 

sağlanır. 

4- İl Müdürlüğü ile sıkı koordinasyon içerisinde;İl bütçesinde briç sporuna yeterli 

ödenek ayrılmasını, eğitim çalışmalarını ve resmi yarışmalar yapılmasını ve il de briç 

sporunun planlı bir şekilde gelişmesini sağlar, 

5- İlde düzenlenen özel yarışmalarda teknik denetim ve gözetim sağlar ve bu tür 

yarışmaların yaygınlaşması için çalışmalar yapar. 

6- İl Hakem Kurulu ile sıkı bir koordinasyon içerisinde il sorunlarını İl içerisinde 

çözer, çözüm bulunamayan sorunlar bir rapor ile Federasyon merkezine aktarılıır. 



7- İllerdeki faaliyetlerde, Federasyon Disiplin Talimatı uygulanır. 

Görev Süresi 

Madde 8- Kurul Üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresini dolduran üye yeniden 

göreve atanabilir. 

a) Federasyon Başkanı 4 yıl içerisinde herhangi bir sebeple görevden ayrıldığında, İl 

Düzenleme Kurulu’nun görev süresi de sona erer. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

            SON HÜKÜMLER 

 

 

Talimatta Yer Almayan Hükümler 

Madde 9- Bu talimatta yer almayan hususlarla ilgili inceleme ve kararlar, mevcut 

yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, Federasyon Kurulları talimatı, Federasyon 

Yönetim Kurulu kararları, genel hukuk, hak ve adalet hükümleri  doğrultusunda alınır. 

 Yürürlük 

Madde 10- Bu Talimat, Türkiye Briç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girer 

 Yürütme  

Madde 11- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 


