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Tanım:  
 

1. Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi,  Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun kurumsal yapısı altında çalışan, bu tüzükte belirtilmiş olan 
görevleri yerine getirmek üzere bir araya gelmiş olan pirata gönül vermiş 
kişilerin oluşturduğu birlikteliktir.  

2. Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi’nin tüzüğü Türkiye Yelken 
Federasyonu tarafından onaylanır.  
 
 

TYF Pirat Sınıf Komitesi’nin yetki ve görevleri: 
 

1. Türkiye’de düzenlenen tüm pirat sınıfı yarışlarının düzenlenmesi ile ilgili 
kuralları koyar, yarışların bu kurallara uygun düzenlendiğini denetler. 

2. Yarış tarihlerini belirler. 
3. Teknelerin ölçümlerini yapar ve ölçüm sertifikasını verir. 
4. Ulusal ve uluslararası yarışlara katılacak ekipleri belirler.  
5. TYF Pirat Sınıf Komitesi gerekli gördüğü durumlarda yarışları erteleme veya 

iptal etme hakkına sahiptir.  
6. Türkiye Yelken Federasyonu’nun yayınlamış olduğu tüm kural, talimat ve 

kararlara uygunluğu denetler, aykırı durumlar ilgili birimlere rapor etmekle 
yükümlüdür.  

7. TYF Pirat Sınıf  Komitesi piratın ve pirat yarışlarının geliştirilmesi, tanıtılması 
ve bilinirliğinin artması için faaliyetlerde bulunur.  

8. TYF Pirat Sınıf  Komitesi pirat sporcusu yetiştirmek amacı ile eğitim, seminer, 
söyleşi düzenler.  

9. TYF Pirat Sınıf  Komitesi piratturk whatsapp grubunu, piratturk facebook 
sayfasını, @piratturk instagram hesabını,  www.piratturk.com  web sitelerinin 
yönetimini yapar.  

10. TYF Pirat Sınıf Komitesi pirat camiası tarafından ortak bütçe ile satın alınan, 
federasyon, kulüp veya kişilerce pirat camiasına bağışlanmış olan tüm 
malzemelerin envanterini tutar, bakımını yapar.  

11. TYF Pirat Sınıf Komitesi pirat camiasınca oluşturulan bütçenin yönetimini 
yapar.  

 
 
 

http://www.piratturk.com/


Komitenin seçimi:  
 

1. TYF Pirat Sınıf Komitesi iki yılda bir gerçekleştirilen seçim ile belirlenir. 
Seçimler EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası’nın yapıldığı yıl içinde 
gerçekleştirilir.  

3.  Başkan ve ekibi seçimde liste olarak aday olur.  
4. Seçimde seçim yılı ve bir önceki yıl içinde ranka puan veren yarışların en az bir 

tanesine katılmış olan dümenci ve flokçuların ve eskiden başkanlık yapmış 
kişilerin birer oy hakkı vardır. ( 2019 yılı seçiminde 2018 ve 2019 yılında rank 
puanı almış olan yarışçılar oy verebilir. ) 

5. Seçim açık oylama ile yapılır. Ancak talep edilmesi ve çoğunluğun kabul 
etmesi durumunda kapalı oylama kararı alınabilir.  

6. Seçim celsesini oy verme hakkı olan en yaşlı piratçı yönetir.  Eğer en yaşlı kişi 
başkan adayı ise ondan bir sonra gelen kişi seçimi yönetir.  

7. Başkan adayı olma konusunda her hangi bir sınırlama yoktur. Başkanlıkta 
dönem sayı sınırı yoktur.  

8. Oy verme yetkisi olan kişi sayısının yarısından bir fazlasının yazılı talebi ile yeni 
komite seçimi düzenlenebilir.  

9. Seçimden en az 15 gün önce seçim ile ilgili tüm bilgiler oy hakkı olan üyelerin 
tamamına uygun iletişim kanalları kullanılarak bildirilir.  

 
 
Komite Toplantıları: 
 
1. Pirat komitesi yılda 6 kez bir araya gelir.  
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. Toplantıya 
katılmayan üyeler o toplantıda alınan kararları peşinen Kabul etmiş sayılırlar.  

6. Toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar toplantı sonrası tüm üyelere 
yazılı olarak gönderilir.  

7. Toplantı tutanakları bir dosyada arşivlenir.  
 
 
Pirat Komitesinin Oluşumu:  
 
1. Pirat komitesi görevleri aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiş olan en az beş en 

fazla dokuz kişiden oluşur.  
2. Komiteden bir veya birkaçı herhangi bir sebep ile üstlenmiş olduğu görevi 

yerine getiremeyecek olması durumunda başkan onun yerine yeni bir kişiyi 
atayabilir.  

3. Komite ihtiyaç duyulması durumunda görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.  



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

5. Yeni seçilen komite planlanan bir sonraki seçime kadar görev yapar.  
6. Komite üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur: 

a. Başkan 
b. Sayman, bütçenin yönetilmesi, tüm maddi konuların takibi ve 

raporlaması, sponsor bulunması 
c. Basın, internet ve sosyal medya sorumlusu ( Basın bülteninin 

hazırlanması, resim ve video çekilmesi – paylaşılması )  
d. TPL organizasyon sorumlusu ( Kulüpler ile ilişkiler, yarış hazırlıklarının 

denetlenmesi, ödüllerin yaptırılması, yarış kurulu ile ilişkiler )  
e. Piratın gelişimi sorumlusu ( Yerli tekne üretimi, eğitim ve tanıtım 

organizasyonları, fuar ve festivallere katılım )  
f. Teknik işler sorumlusu ( Ölçüm, güvenlik, yarış ilanı hazırlama, 

protokol hazırlama, rank ve genel puan tablosu hazırlama, komiteye 
ait tüm malzemelerin takibini ve bakımını yapmak)  

g. İstanbul dışı bölgeler pirat sorumlusu ( yukarıdaki tüm konular ile ilgili 
izmit bölgesinde çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak 
)  

 
10. Önceki başkanlar kendilerinden sonraki komitelerin doğal danışman üyeleri 

sayılırlar. Karar verme yetkileri yoktur ancak kararlar ile ilgili fikir beyanında 
ve önerilerde bulunmaları beklenir.  
 
 
 

  


