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Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Dış ilişkiler Kurulunun oluşumunu, görev ve
yetkileriyle çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat, Modern Pentatlon branşında yurt dışı bağlantılarında Federasyon adına görev yapan Dış İlişkiler
Kurul üyelerini, yapılacak çalışmalarda görev alan diğer kişileri ve Dış ilişkiler Kurulu ile ilgili diğer hükümleri
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Ek-9’uncu maddesi 14 Temmuz 2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 05.12.2006 tarihli 26367 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a. Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b. Federasyon

: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunu,

c. Federasyon Başkanı

: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanını,

ç. Yönetim Kurulu

: Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulunu,

d. Kurul Koordinatörü

: Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla Dış ilişkiler

Kurulun koordinasyonunu sağlamak, Kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen üyeyi,
e. İl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

f. Spor Kulübü

: Federasyonun faaliyetine katılan Modern Pentatlon kulüpleri ile

özel modern pentatlon kulüpleri ve diğer modern pentatlon faaliyetinde bulunan kuruluşları,
g. U I P M
h. ECMP

: Uluslararası Modern Pentatlon Birliğini,
: Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunu,

ifade eder.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Esas Hükümler
KuruluĢu
Madde 5- Dış ilişkiler Kurul, spor geçmişinde üst düzeyde, tercihen Modern Pentatlon Millî Takımlarında yer almış,
muhtelif antrenörlük, hakemlik ve/veya haritacılık kademelerinde görev yapmış ve yabancı dil bilgisi iyi seviyede olan kişilerden
oluşur.
Kurul, Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan, bir başkan vekili
dâhil olmak üzere en az 5 en fazla 7 üyeden oluşur. Federasyon ile Dış ilişkiler Kurul arasındaki koordinasyonu
sağlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden, Dış ilişkiler Kurul Koordinatörü atanır.
DıĢ iliĢkiler Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler
Madde 6- Dış ilişkiler Kurul üyelerinin sahip olması gereken özellikler;
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. 30 yaşından büyük olmak,
c.

Spor geçmişinde üst düzeyde, tercihen Modern Pentatlon Millî Takımlarında yer almış, muhtelif antrenörlük,

hakemlik veya haritacılık kademelerinde görev yapmış olmak,
ç. İyi seviyede yabancı dil bilgisine sahip olmak,
d. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan ve/veya Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin kurulundan bir
defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
e. Taksirli suçlar, ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hüküm giymemiş olmak.
Görev Süresi ve Üyelikten DüĢme
Madde 7- Kurul başkanı ve üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Bu süre sonunda Federasyon Yönetim Kurulu
değişiklik önerisinde bulunabilir. Yönetim Kurulu değişiklik önerisinde bulunmadığı takdirde kurul 2 yıllık bir süre
için otomatik olarak yeniden seçilmiş kabul edilir. Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir. Görev süresi 2
yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanı bu zaman zarfında herhangi bir sebeple görevden ayrılırsa Dış ilişkiler
Kurulun görev süresi de sona erer. Ancak yenisi seçilene kadar eskisi görevine devam eder.
Eksilen üyenin yerine 5’inci madde çerçevesinde yeni üye atanabilir.
Mazeretsiz olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği düşer.
Üyeliği bu şekilde düşen üye 4 yıl süreyle Dış ilişkiler Kurul üyeliğine atanamaz.
Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir.
ÇalıĢma Usul ve Esasları
Madde 8- Dış ilişkiler Kurul en az iki ayda bir olağan olarak veya Federasyon Başkanının çağrısı
üzerine 7 gün öncesinden haber verilerek olağanüstü toplanır. Toplantılardan önce üyelere gündem maddeleri
gönderilerek bilgilendirilir. Her toplantıda, bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak
üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir araya gelebilir.
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a. Dış ilişkiler Kurul kararları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
b.

Dış ilişkiler Kurul toplantılarında kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular değerlendirilir ve

kararlar aşağıdaki şekilde alınır.
(1) Toplantılarda

kararlar

salt

çoğunlukla

alınır.

Katılım

nedeniyle

salt

çoğunluğun

sağlanamadığı durumlarda başkanının oyu 2 oy sayılır.
(2) Dış ilişkiler Kurul, kararlarını Dış ilişkiler Kurulu Karar Defterine yazarak imza altına alır.
(3) Dış ilişkiler Kurul, kararlarını her toplantıyı takip eden 1 hafta içinde, Karar Defterini ise istendiğinde
Federasyona iletir.
(4) Karar Defterinin tutulması ve düzeninden Dış ilişkiler Kurul Başkanı sorumludur.
Görev ve Yetkiler
Madde 9- Dış ilişkiler Kurulunun görevi, bütün çalışmalarını bu talimata uygun olarak ve Yönetim Kurulunun
belirleyeceği ilkeler içinde yapmak ve Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda karar
almaktır.
a. Modern Pentatlon Federasyonunun yurt dışı bağlantılarını disiplin altına almak ve faaliyetlerin
kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,
b. Başta UIPM ve ECMP olmak üzere yurtdışında Modern Pentatlon sporu ile ilgili kuruluşlarla temaslarını
sağlamak ve geliştirmek,
c. UIPM ve ECMP’nin eğitim yayınları, faaliyet programlarını takip etmek, uluslararası kural
değişikliklerini Eğitim Kurulu ile koordineli olarak tercümelerini yaparak Federasyona bildirmek
ç.

Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve

reglamanlarını tercüme ederek önemli olanlarını takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,
d.

Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı, reglaman ve

davetlerini hazırlamak ve Federasyona iletmek,
e. Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı bilgiler vermek veya
bu faaliyetleri yapabilecek, liyakatli ve dış ilişkiler kurulunda bulunmayan yardımcıları görevlendirmek,
f.

Federasyonun sitesinin yabancı dillerde metnini hazırlamak, düzenlemek ve konulara göre

değişiklikleri ilgili kurul başkanlıklarına bildirmek,
g. Konu ile ilgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yurtdışı faaliyetlerine ilişkin program teklifleri
hazırlamak, yapılması kararlaştırılan faaliyet programları öncesi hazırlık çalışmaları yaparak katılımcıları
bilgilendirmek,
ğ. Yurtdışından yabancı harita çizicileriyle ve eğiticilerle irtibata geçip, ihtiyaç durumunda davet dokümanı
hazırlamak ve gelmelerini müteakip, ülkemizde çalışmalarını yapmak üzere, ilgili kurula sevk etmek/yönlendirmek,
h. Dış ilişkiler faaliyetler konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
ı. Federasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması
Madde 9- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve
talimatlar doğrultusunda alınır.

Yürürlük
Madde 10- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi web sitesinde yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Bu Talimatı Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı yürütür.

Turgay ÇETĠNKAYA
Federasyon BaĢkanı

Y.Haluk ÜÇKARIġOĞLU
BaĢkan Yardımcısı

Aytaç VURAL
As BaĢkan

Süleyman KARABUCAK
As BaĢkan

Yalçın VURAL
Üye

Faruk ERBAĞCI
Üye

Nermin BAġER
As BaĢkan

Levent ARIDEMĠR
As BaĢkan

Hakan KARAKAYA
Üye

Taner KURAL
Üye

Mustafa LAVKOR
Üye

Seyfi KARAKAġ
Üye

Hasan ÖZBEK
Üye

Çağlayan KOÇ
Üye

Ümit ġENSES
Üye
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