
 TÜRKİYE PIRAT KOMİTESİ TÜZÜĞÜ 
 
Tanım:  

1. Türkiye Pirat komitesi Türkiye Yelken Federasyonu’nun kurumsal yapısı 
altında federasyon ile birlikte çalışır.  

2. Türkiye Pirat komitesinin tüzüğü Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 
onaylanır.  
 

Pirat komitesinin yetki ve görevi: 
1. Türkiye’de düzenlenen tüm pirat sınıfı yarışlarının düzenlenmesi ile ilgili 

kuralları koyar,  
2. Yarış tarihlerini ve yarışların hakemlerini belirler. Hakem listesini 

Merkez Hakem Kuruluna bildirir , atanmalarını sağlar .  
3. Kulüplerle protokol yapar . 
4. Pirat Birliğinin onayı olmadan Pirat yarışı yapılamaz .   
5. Teknelerin ölçümlerini yapar ve ölçüm sertifikası verilmesini sağlar.  
6. Ulusal ve uluslararası yarışlara katılacak takımları ve sporcuları belirler,  
7. Pirat komitesi yazılı olarak yapmış olduğu protokola uymayan kulüplerin 

yarışlarını iptal etme hakkına sahiptir.  
8. Federasyonun koymuş olduğu sporcu disiplin yönetmeliği ve milli takım 

yönetmeliğine uymayan sporcuları yarışlara almama hakkına sahiptir.  
9. Pirat komitesi piratın ve pirat yarışlarının tanıtımı ve bilinirliğinin 

artması için faaliyetlerde bulunur.  
10. Pirat komitesi pirat sınıfının Türkiye’de gelişmesi için çalışmalar yapar.  
11. Pirat komitesi pirat sporcusu yetiştirmek amacı ile eğitim, seminer, 

söyleşi düzenleyebilir.  
12. Pirat komitesi , pirat class whatsapp grubunu, facebook sayfasını, 

instagram hesabını, ve  www.piratturk.com web sitesinin yönetimini 
yapar.  

 
 

Komitenin seçimi:  
1. Pirat komitesi iki yılda bir gerçekleştirilen seçim ile belirlenir.  
2. Seçimler her iki yılda bir TPL bitiminde ve o yıl sona ermeden yapılır. 
3. Başkan adaylarının ve yönetim kurulu üyelerinin aynı yıl içinde rank’e 

puan veren yarışlarından en az bir tanesine katılma zorunluluğu vardır .  
3. Başkan ve ekibi seçimde liste olarak aday olur. Seçimde kişiye oy verilir, 

ancak bu aynı zamanda başkan adayı ve ekibine oy vermek anlamı taşır. 
4. Başkan adayı olmak isteyenler en az 3 kişilik en fazla 9 kişilik bir  

yönetim kurulu ekibi oluşturabilir .  
5. Seçimde; son 2 yıl içinde  rank’e puan veren yarışların veya son 2 yıldaki 

Türkiye Şampiyonalarından en az bir tanesine katılmış olan dümenci,  
flokçuların ve son yönetim kurulu üyelerinin bir oy hakkı bulunur. 

6. Seçim günü oylamaya katılacaklar seçim heyetinde bulunan , oy 
kullanmayı hak etmiş sporcuların bulunduğu listede isimlerini  
kontrol ederek , isimlerinin yanına imza atacaklardır.  

7. Seçim kapalı oylama usulu ile yapılır.  
8. Oy kullanacak seçim hakkı olan sporcular , tercih ettikleri başkan 

http://www.piratturk.com/


adayının ismini yazdıkları kağıtları seçim sandığına atacaklardır.  
 

9. Aynı gün mazereti olanlar vekalet ile toplantıya katılan  
başka bir sporcuya vekalet vererek oy kullandırabilirler. 
Vekaleten oy kullanacak kişinin toplantıya katılımı yeterlidir, faal 
Sporcu olma mecburiyeti yoktur.  
Bir kişi vekaleten en fazla 2 oy kullanabilir .  

10. Vekaleten oy kullanacakların yetki belgelerini oylama başlamadan seçim 
heyetine ibraz etmeleri gerekmektedir ( vekaletlet ıslak imzalı , fotokopi 
SMS veya whats up mesajı şeklinde olabilir)  

11. Seçimi toplantıya katılan en yaşlı piratcı ve onun oluşturduğu komite 
yönetir.  

12.  Eğer en yaşlı kişi başkan adayı ise ondan bir sonra gelen kişi ve komitesi 
seçimi yönetir.  

13. Seçim sonucu , oylamayı takip eden 1 saat içersinde seçim heyeti 
tarafından ilan edilir . 

14. Başkan adayı olma konusunda dönem ve sayı sınırı yoktur. Ancak başkan 
seçilen kişi üst üste 2 dönem görev yaptıktan sonra , tekrar aday 
olabilmek için 1 dönem beklemek zorundadır. 
 

 
Komite Toplantıları: 
1. Pirat komitesi ihtiyaç duyulan her zaman bir araya gelir, toplantı yapar.  
2. İhtiyaç duyulması durumunda başkan komitenin tamamını veya bir 

kısmını belirli gündem maddelerini konuşmak üzere ara toplantılara 
davet edebilir.  

3. Toplantılardan önce başkan gündem maddelerini ve alınacak kararları 
yazılı olarak üyelere atar.  

4. Toplantı başlangıç ve bitiş saatleri önceleden belirlenir.  
5. Toplantıya katılamayacak olan üyeler gündem maddeleri ile ilgili katkı ve 

düşüncelerini toplantıdan önce yazılı olarak başkana iletir.  
6. Toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar toplantı sonrası tüm 

üyelere gönderilir.  
7. Toplantı tutanakları gerektiği takdirde bir dosyada arşivlenir.  
 
Pirat Komitesinin Yapısı:  
1. Pirat komitesi görevleri aşağıda görev tarifleri detaylı bir şekilde 

belirtilmiş kişilerden oluşur.  
2. Bu kişilerden bir veya birkaçı herhangi bir sebep ile üstlenmiş olduğu 

görevi yerine getiremeyecek olması durumunda başkan yerlerine yeni bir 
kişiyi atayabilir.  

3. Komite ihtiyaç duyulması durumunda görevli kişi sayısını arttırabilir, 
görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.  

4. Komitenin toplu olarak istifa etmesi durumunda yeni komite seçimi 
düzenlenir.  

5. Yeni komite planlanan bir sonraki seçime kadar görev yapar.  
6. Komite üyeleri görev dağılımı :  

a. Başkan 
b. Ast Başkan  



c. Sayman, bütçenin yönetilmesi, tüm maddi konuların takibi ve 
raporlaması, sponsor bulunması 

d. Basın, internet ve sosyal medya sorumlusu ( Basın bülteninin 
hazırlanması, resim ve video çekilmesi – paylaşılması )  

e. TPL organizasyon sorumlusu ( Kulüpler ile ilişkiler, yarış 
hazırlıklarının denetlenmesi, ödüllerin yaptırılması, yarış kurulu 
ile ilişkiler )  

f. Piratın gelişimi sorumlusu ( Yerli tekne üretimi, eğitim ve tanıtım 
organizasyonları, fuar ve festivallere katılım )  

g. Teknik işler sorumlusu ( Ölçüm, güvenlik, yarış ilanı hazırlama, 
protokol hazırlama, rank ve genel puan tablosu hazırlama, 
komiteye ait tüm malzemelerin takibini ve bakımını yapmak)  

 
 

7. Eğer Pirat komitesi 7 kişiden daha az kişiden oluşur ise ,komitede görevli 
kişiler birden fazla görev üstlenebilirler .   

8. Önceki dönem başkanlar kendilerinden sonraki komitelerin danışman 
üyeleri sayılırlar. Karar verme yetkileri yoktur ancak kararlar ile ilgili fikir 
beyanında ve önerilerde bulunabilirler.  
 
 

 
TÜRKIYE PIRAT KOMITESI  


