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BAsK€TBoL
FEDERASYONU

BöLüu l

GENEL HüKü]$LER

1, Amaç

Bu Talimat |ş Kanunu'na, Türkiye Basketbol Fede.asyonu ale ilgili mevzuahna uygun olarak Tü*iye Basketbol Fed9rasyonu
p€rşonelininI işe allnmalannı. çalıştınlmalannl, ile.leme ve y0kselmgl€rini, ödüllgndi.me ve cezalandInlmalarün|, başarı
değerlemelerini, görev, yetkiVe sorumluluklann| ve diğgr özlük haklannı dOzenler,

2. Kapsam

Bu Talimat, Torkiye Basketbo| Federasyonu'nda iş sözleşmesi ile çaİ§an ve bülün çalışmalarlnl Federasyon'a ay|ran p€.sonele
uygulanlr.

Federasyon hizmetine giımekle beraber bütün zaman|n| Federasyon'a aylrmayan, sadec€ belirli 9ün ve saatlerde ya da

Fed9rasyonun t9spit edecsği zamanlarda Fgd9rasyon açin çslışan m0şavir, avukat, doktor gibi serb€st meslek sahipleri

hakklnda Personel Yönetİneliği hükümleri uygulanmaz. Bu tür personel kendaleri ile yapl|an Özel sözlgşme hükumlerine tabİdir.

Ancak sözleşmelerinde yer almayan hususlar için ilgili kanun hükümleri uygulanIr,

3. Dayanak

Bu Talimat, 3289 say|l| spor Ggnel MOdurlüğün(]n Teşkilat ve Görovleri Hakklndaki Kanunun Ek:9 uncu maddosi ile 'l9.07.2012

tarihli ve 28358 sayllı Resmi Gaz€t€'de yayımlanarak yürürlüğe giren B8ğlmsız spor Fgderasyonlarlnın Çallşma usul ve

Esaslar| Hakklnda Yönebnelik hükümleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu Ana statosü'ne dayanl|arak hazırlanmıŞtlr.

4, Tanlmlar

Bu Talimat da geçen;

Federasyon ve |şveren : Torkiye Bask€tbol Federasyonu oBF)'nu,

Başkan : TBF Başkanln|,

lşyeri : Türkiye Basketbol FedeEsyonu' nu merkez ve teşkilat|nl,

Personel : Federasyonda bU Ta|imat kapsamlnda çalüşan perŞoneli,

Personel Komitesi : Personel işlerinin planlanmasl ve yürütülmesi için Genel sekfetelin veya onun belirleyeceği bİ
başkanln yönetim ve gözetiminde oluşturulan komiteya.

lfade eder.

5. Personol Politakasl

Personeİ politikasının amact, insan kaynak|arlnl Federasyonun misyonunu gerçekleştirecek ve hedeflerine ulaşt|racak yönde

temin etrnek, yetiştirmek, geliştimek, etkili ve verimlj bjr biçimde değeİlendirmektir. Aynı zamanda, pe6onelin mesleki v€ kişisel

ihtiyaç ve b6k|entilerini optimum düzeyde ka§|layacağl bir çallşma ortaml oluşturmaktlr,

F€derasyonun personel politikasl, Psrsonel Komitesanan 9örüş ve önerileri doğrultusunda Genel Sekrgterlikçe belarIenİ.

Personel politika§lnln Federasyon genelinde uygulanmaslndan F€dera§yonun tüm yöneticaleri sorumludur,

6. P9rşon9lln Gruplandlnlmaal

Federasyon p€6on9li, yetişm9 ve meslek niteliklerine 9ö16 aşağldakj gibi gİuplandınlmlştlr:

Gonel sokr9t6ı: TBF Genel sekreteri.

Gonol Koordlnatör: TBF Genel Koordinatörii,

Gonol sokrgt9r Yardlmcısl: TBF Gengl Sekreter Yardlmc|larl,

Dİroktör: Direktör, Koordinatör, HUkuk Müşaviri, Mali Muşavir, Genel Menaj€İ-

MOdOr; MudO., Teknik DireKör, Müşavir, Teknik Xoordinatör, Menajer,

Yönotİnen: Yönetrngn, Müd()r Yardımclsl, Amir, Müfettiş, Müşavir Yardımclsl, Proje Yöneticisi, Antranör, Analist Programcü,

Avukat, Denetçi, Mimar, Kd€mli Müfettiş Yardlmclsl, uzman, Yöneticj, Yönetici Asistanı, ldareci, Kondisyoner.

Ygtkill: oenetçi Yardlmclsl, Yetkili Mufettiş Y8rdlmcls|, Memur, operatör, Programcl, sekreter, sistem Analisti, uzman

Yardlmcls!, Yetkili, stajyer Y€tkili, Grafiker, Muhabir, Fotoğrafg, Editör, Pazarlamacl, sistem o€stek Ygtki|isi,

Momua: Üç ayllk deneme süresisonunda, olumlu teskiye alan stajar Memur

stajoİ t$emur: Fede.asyonda yeni görevo başlayan personel,

6
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Dgstok Hlzmot Göravli.i: AŞÇl, Çaycl, Temizlik Görevlisi, Destek Hizmet Görevlisi, G0venlik Görevlisi, şoför, ofis Hizmetleri
Görevlisi, Bakım onar|m Görevlisi, lş Takip Görevlisi, Takas Tahsilat Görevlisi, Teknisyen, Malzemeci, Masör.
7. Poİ3onol Talimatlnln Uygulanma3l

Personel Talimat|nln; Federasyon düzeyinde uygulanmaslndan Genel sekreter, oepanman dlzoyinde uygulanmasından
Depa,tman Darektör0, Şube düzeyindg uygulanmas|ndan ise Şube/E}ölüm Modürü sorumludur.

Bu Talimat da ve Fedo.asyonun diğ9r meı/"zuat|nda yeİ aıan personel ile ilgali işlemlerin tümü Mali ve İdari lşler Departmanü
ta.atndan yOrütülür.

8. PeBonel Komitgsl

8,1, Personel Komitesi; Genel sekreter, Mali ve ldari lşler Departmanl Direktörü, lnsan KaynakIan Bö|üm MüdOr0 ile Genel
sekr€tor tarafündan belirlenebil8c8k bir geçici üyeden oluşUr.

Komite baŞkan1,gerek|i gördüğu halleİde, oy hakk| olmakslz|n Federasyonun tom ilgili yöneticilerini komite toplantllaflna
ç€ğ|rabilir.

8.2, PersoneI Komitesinin görevleri aşağldaki gibidil.

a, Federasyonda izlenecek personel politakaslnın esas|annl be|irlemek ve şartla.a göre bu politikalarda değişaklakler
yapmak,

b, Mali ve ldari lŞler Direktörl0ğO'nce geliştirilen insan 90cü ve kadro planlamasl çaİşmalarınl 9öriışmek,

c. Mali ve ldari lŞ|er Direktöd0ğü'nce yOr0tu|en pe.rormans değerlemesi Prçevesinde p€rsonelin terfi gttiri|me§i v€
öd0l|endirilmesini görüşmek,

d, Peİsonele v9rilecsk ylllık eğitim programlannl incelem€k,

e, Federasyona allnacak p€Gonelin seçimini yapmak, ücretini beIirlemek,

f. Anziolarak ortaya gkacak personel ile ilgili konulan incelemek.

8.3. Pe6onel Komitesi, Komite Başkanl'nln daveti 0zerine toplanür. Komite, Mali ve ldari lşlgr Deparlınan|,n|n Komitenin yetki
ve görevlerine ilişkin konularda sunacağl 9undemi görüşergk karara bağlar.

8.4. Komite toplantllannda karariar oy çokluğuyla aİnlr, oylann 9şitliği halinde Başkanln bulunduğu laraf çoğunluk kazanm|ş
saylİr. BaŞkan oylamada Pkimser oy kullanamaz. Komitenin karanna katllmayanlar 9erekçele.ini karar altına yazdlflrlar
ve imzalarlar. Komitenin aldlğ| kararlar Genel sekreterlik makamı onay! ile yür0rlüğe girer, Personel Komitesi,nin
raportörloğünü Malivg Idari lşler, Per§onea Bölüm Müdürü yapar,

söLOıı ll

ESAS HÜKÜ LER

Klslm - l
lşo Allnma Ye Çaİşma Şartlaİl

9, lşe Allnma Şartlarl

Federasyona allnma şartlan, ihtiyaca ve görevin ge.eklerine göre belirlenir. lşe aknacak personelde aranan genel nitelikler
aşağlda b€|iııilmiştir:

a, 18 yaşlnl doldurmuş olmak,

b. Kamu hizmetlorinden yasaklı olmamak,

c. Kasten İŞlenen bir suç{an dolay bir yll vsya daha fazla s0reyle hapis cezaslna ya da affa uğram|ş oısa bi|e Devletin
gov€nliğine karŞ| suçlar, 8nayasal düzene ve bu düzgnin iş|eyişine karş| suçlar, zimmet, irtikap, rüşvgt, hlrs|zİk,
dolandlnc||lk, sahiecilik, govgni kötüye kullanma, hileli ilıas, ihaleye bsat kanştırma, edinin ifas|na bsat ka.lştlrma,
sudan kaynaklanan malvarllğl değerlerini aklama ve kaçakçıllk suçlarlndan mahkum olmak,

d. Bir başka işyeri velveya federasyona karşı mecburi hizmet yükümlulüğu bulunmamak,

e. lşin ggrektirdiği sağllk koşulla(na sahip olmak,

f. E*skbr için aşkorlik görevini tamamlamlş voya tecilliolmak,

9. Görevin niteliğine uygun eğitimi8lmlş olmak.

h, Garektiğinde yapllacak mül8kat yeya s|navda başanll olmak.

7 02,05.2017
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10. lşg Glr|9t6 lıtonocek Bolgoıar

Foderasyona ahnmasına karar v€rilon adaylardan aşağldaki bolgelor istenir:

a. lş lstek formu,

b. Nüfus Hüviyet cozdan|nln 
'otokopisa,c. cumhuriyel savqllğİndan aİnacak sablka kaydl,

d. Öğrenim durumunu gösterir belgenin onayh sureti,

e, Erk8k adaylar için asksrlik durumunu gösterir belge,

'. 
sağlık raporu (Aile hokimivsya Dev|et Hastangsind€n)

g. Daha önce çallşm|ş 6e hazmet be|gesi,

h. Evliler için evlilik cuzd8nlnın onayl| sureti ve çocuklan varsa çocuklarınln Nüfus Hüviyet cozdanlannln onsyll
suretleri,

i. lkametgah belgesi,

j- 6 adet vesikalık fotoğrar.

11. Yanl§ Bllglvormo

lş istek forİnlarında gerPğe uyıİayan bilgiveren, işini veya özelliklerini saklayan veya sahte b9lge veİenlede, gerçek belgebn
değiştardiği anlaşllan|ann hizmet akit|eri feshedi|ir. Gerekirse yasalyollara başyurulur.

12. lg€ Baglama sor63l

Federasyonca k€ndil€rine bildirilecak tarihe kadar başlamalan zo.unludur, Bu tarihe kadar göreve başlamayanlann atama

kararlan iptal edilmış saylllr.

13. 09n6mo s0r63l

Federasyona yenigiren personel için deneme soresi 2 aydtr, Y€ni atanan personeIin göreve başladlğl tarih atamanln yaplldlğ|

bölğmtaraflndanaynlg0nbiryazlilaMaliveldarilşleıD9partmanl.nabildirilir'@
olacaklan anlasllanlarln adavllklan iloili Direktörünün süre sonundaka ol umlu raoolu ile kaldlnllr

Doneme soresiiçindo Federasyona yararlı olamayacaklaı anlaşllanlarln durumlarlnln bildirilmesi açin sürenin 30nu bekIenmez,

Deneme s0resi iç€risinde taraflar hizmet akdini bildi.imsiz ve tazminatslz olarak fesih etme hakklna sahiptirler,

l,a. Hizn9t Akdin|n Toril

lş9 alınan perŞoneı ile bglirsiz s0r€li hizmet akda veya Federasyonca gerekli görülen hallerde belirli süreli hizmei akitleri

yapllabjlar,

,l5. Porsonel K|mllk Karü

Personele, Genel sekreterlikçe, onayİ ve fotoğrafll bir kimlik kartl verilir. Federasyondan ayrllanlar, kimlik karllnl geri vermek

zorundadlrlar. Geri verilen kimlik kart| D€parlman/Şube|erce Mali Ve ldara lşler Departnan|'na gönderilir,

16. örük Dosya!|

F€derasyonda görevlendirilen peGonel için Mali ve ldari lşler Departmanı'nda bir özlük (sicil) dosyas| aÇlllr. Bu dosyada

aşağ|daki belgeler bulUndurulur:

a. 9, Maddodg belirtilgn b6|geler,

b. Her 5 yılda bir yenil€nen 
'ot€ral

c, Kazand|ğl başarı belgeleri,

d, Atema, yüks6lme, nakil, vekalet ve diğer özlük işlgri al€ ilgili yazlşmalar,

€, Disiplin cozalafl,

f, Özlük §leri ile ilgilimahkeme kararlafl,

g. lzin foümlan ve hastallk raporlal,

h. Bir üst amirinden V€ m0fattişlerden ald|ğl sicall€r, . l

i, lmza vo paraf ömeği

personel Talimatl
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lzlnlor

25. Yllllk Ücretli lzin

y|lık 0cretli izine hak kazanabilmek icin iloili oersone|in Federasvonda deneme soresi de dğhil olmak üzere en az bir v|| cal|smls

olmasl sail o6reki.. Hizmgt sür9sine qöre süresi:

a. Bir yıldan beş y|la kadar olanlara yılda (18 yaşlndan küçük ve 50 yaşlndan b0y0k olanlar hariç) l5 iş gün0,

b, B9ş yldan fazla (18 yaşlndan küçlk ve 50 yaşlndan büyük olanlar dahil) ve on beş y|ldan az olanl9fa y|lda 20 iŞ

gOn0,

9
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17. DGyalann Gizlillği

Person€l özluk dosyalannln gizljliği osastlr, Bu dosyalaİln sorumluluğu görevlendirilec€k persone|g ait olmak üzere kilit altlnda
saklanlr.

Bu dosyalar, atamaya yetkili amir|er ile di§iplin kurulıan ve soruşturmaya yetkili olanlar dlşında kimseye veril€mez ve
gösterilemez,

18. Bilgı V9rm9 zorun|uluğu

Per§onel, Genel sekreterlikçe verilmesi istenen bilgi ve b€lgeler ile ilgili sicil dosyaslna işIenmesi gereken her tür|u değişikliği
(medeni ve ailevi durumunda, ikametgah adrssinde, t€lefon vb. meydana g€l€c€k d€ğişiklikl€r ile çocuklannln öğrenim
durumuna iliŞkin değişiklikleri), ist€nen biçimde düzgnl€y€.ek en kısa sürede çaİştlğl Departmana bildirmek zorundadlr,
oepartman bu bilgaleri en klsa zamanda Mali ve ldari lşler osparbnanl'na u|aştlnl.

19. Yotkll.r

Federasyonda atama, nakil, terf, işten çlkarma y€tkisi Personel Komitesi laraflndan kullanllıl.

20. sörgşmgll PgEongl

lş Kanununda belirtilen durum|arda ihtiyaç duyu|an elemanlarla b€larli süre için özel şartlarla sözleşme yapllabilir. sijreli
sözleşmeli personelin yararIanacağl tazminat, ödenek, sosyal yard|m, sağllk yardlml gibi konular sözleşmelerinde aynca
belirlenir,

21. stajygr Öğrencll9r

Meslek lisesi ve staj zorıjnluluğU bulunan fakülte ve meŞlek yüksekokul|annln ilgili bölüm öğrencilerine Departman/Şub€lerde
staj imkanl tanInlf. Departmary'Şubelerde çaİşİn|abilecek stajyer sayllarınl Mali ve ldari lşler Departmanl belirler, Bir t(]r eğitim

o|an bu staj soreşinc€ stajyer, Foderasyon kadrosunda yel almaz- stajyerler Federasyonun ulaşım ve öğle y€meği

imkanhnndan yararlanlrlar. Kendilerine kanuni ocret ödenir

Kl3lm - 2

Çaİşma oiiz9nl

22. Noİmal Çal§ma s0ra|erl

Haiallk toplam çallşma s(]resi, bU sOrenin günlere dağıltml ile günlük çalışma saatleri ve dinlenme süre v9 zamanlarl ilgili yasa

çsrPvesind€ Genel sekreterlikçe tespit edilir. Çallşma saatleri yapllan işin özelliğjne 9öre, iş€ özgü değişikliklgr az edobilir.

23. GöroYg Goıemomo

Hastallk veva herhanoi bir sebgDle oöıevine aelemeyen oersonel mazeretini oün icinde Deoartman/sube yöneticisine

Deoa.tman/sube vöneticisi de en klsa zamanda Maıi ve ldari lsler Direktör|Oğü'ne vaz| jle bildirm€k zorundadlr. Hakll bjr nedeni
o|madlğl halde bu bildirimi vaomavan|ar hakklnda personel Talimatı hOk0mleri uvoulanür,

2,a. Öz9l lşlerd9 çal|ştlnhama

Personeı, özel hizmete tahsis edilmiş olanları d|şlnda, Fede.asyon hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olmayan başka işle.de veya özeı
i§lerde çahştlfllamaz.

25. Ygtki Kullanlml

Personelin Federasyon adlna işlem yapmaya yetkili olduğu konular, iş tanlmlarında ve Federasyonun diğer jç düzenlemelerinde

açıkça belirtilir. Kimse kendisine tanlnmamlş yetkilera kullanamaz ve yetki sInlrIaınl aşamaz.
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c. on beş ylvg daha fazla olanlara ylda 26 iş gün0,

0cretli İzin veİilir.

27. Y|lıık Ücİotlı lzln Formu Ve lrn s|ra Çlzolgglerinln Haar|anma9l

Dopa.tman ve Şubel9r iş dufumunu, kadro durumunu pgr§one|in isteğini dikkat€ 8lar8k izin sIra çizelgelerini tanzim €derek her
yllMart ayl sonuna kadaİ Malive ldari lşEr Deparfnanına gönderir.

G€nelsekrgterin izin talebi Fod9fasyon Başkan|, Depaütman dirgktörl€rinin izin ta|ePleri Genel sekreter, Şube müdüderinin izin
t]algpleri ise MaliVe ldari lşler oirektörü tarafından onaylanlr. oirektöder ve Şube Müdürleri, izin istek formlannda, izan sür€since
kendilerine vekabt 9d9cek kişiyi belirtiİl€.. P€rsonglin izin talepleri bağll olduğu oir9ktör v9 Şube M0duro ıaraflndan onaylanIr.
lzin talopleri ylllık üqetli izin formuyla yapıllr ve onaylandlktan sonra ay sonunda Osl yaz| ekinds topluca Mali ve ldaİi lşler
D6partmanl'na il6tilir.

28. Yllhk t crgtll lznln Kullandınlması

P€rson€ı voriminin yük6ltilm9si ve iş rotasyonu aç|3|ndan ylllk ücr€tli izinler kullanllmak zorundadlr, lzin hakk|ndan

vazgeçil€mgz ve etgsi y|la davr€dilemez. Yllİk iıcretli izinle., prensip o|8rak §in aksatllmamas| kayd| ilo bir defada kullandlrllır.

Kullandlnlan her izin bğlümo 10 günden 8z olmamak ozsre en fazla uçe böl0nebilir. Ancak işverenin isteği ve personelin kabulü

ilg izinlgr daha k|ga s(]re|erde d6 kullandlnlabilir;

29. lrndon Çağnlma

Yll||k ocret|i izind€ki personelin bağll bulunduğu makam, gerokli durumlarda, person€li izinden geri çağ|rabilir. Bu gibi

durumlarda ilgiliye çağlnld|ğ| yer€ kadaf olan yol gideri Federasyonca ödenir. lzinin geri ka|an bölumğ de aynl yarde geçirilirse o
yere dönüş yol gideri Federasyonca ilgiliye ödenir.

30. Tallm V6 tİan9vra lçln Görgv9 Aİnma

sgrerborlik hali hariç, talim, manevra Ve pasif korunma gibi nedenler|e geçaci s0re ile silahalt|na alınan Feds.asyon personela

tıcretli izinlisayllrlar, Bu süre zarfında bu Talimat da sağlanan tüm hak|ardan yararlanlrlar.

3l. tiazorat lzİnlorl

Federasyon perŞonelin€;

a. Evlenmesi halinde 3 iş güno,

b, Eşinin doğum yapması halindg 3 iş g0ntı,

c. Eşinin, çocuğunun, ana v9 babaslndan herhangi birinin, kardeşinin ö|üm0 halind€ 3 iş güno,

d. Bunlar dlşlnda, amirinin uygun görmesi ve belgelenmesi halinde, mali yll bazlnda 9n fazla 5 işgünü mazeret izni

vedlebjlir.

Doğum yapacak kadln peconele ve iş kazalarında verilecek izin|er de, iş kanununun ilglli madde|6ri uygu|anlr.

32. ücrgtsiz lzin

Aşağlda belirtilen durumlarda ve yazlll başvurular üzerine belgelenmek ve sicilleri olumlu olmak kaydI ile personele 6 aya kadar
0cretsiz izin verilebilir

a. Personelin eş v9ya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarl ile ana ve babasın|n ağlr ve uzun s0reli hastal|ğlnln

belgelendirilmesi halinde,

b. Meslek bilgisi ve koltüronun geliştirilmesi veya bu konuda araştlrmalar yap|lmasü veya yabancı diı bilgbinin
8İtırı|masl için yu.t dlşlnda eğjtim görolmesj halinde,

c. Klsa dönem erbaşlık soresinc€,

d. Eşinin yurt dlşlnda görevli olduğunu belgelemesi halinde,

e. ooğum yapan kadın personele d€um sonras| İzninden sonra,

Üc.etsiz izin soresance ikramiye, tazminat gibi mali hak|aİla yükselme §ür6ıeri işlemez. lzin dönüşo işe başlama durumunda izinli
olunan dgvr€da gmsallerine yapılan gengl ücrgt zamml ğcrete eklenir, Ancak bu süre zarflnda çaİşan persongla verilan
performans zammlndan ya.arlanamaz.

lzin stlresi, poEon€lin bağİ olduğu Departman Direktörü ile Mali ve ldari lşler Depanman|'nca birliKe kararlaşt|nllr.

33. HaEtallk ızinl9ri

Personelin haslalanması ha|inde Federasyondaka hizmet soreleri dikkate allnarak|

a. 1 yldan 5 yla ( 5 yıl d8hil ) kadar hizmet süresi olanlara 30 90ne,

-r0- 02.05.2017
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b. 5 y|ldan 10 yllg ( 10 ylldahi|) kadar hizmet süresi olanlars 45 güne,

c. 10 ylldan 
'azla 

hizmet soresi olanlara 60 gün€,

kada. hastallk izni verilir ve 0c.etlerinin ödenmesane devam edilı.

lzin s0resinin hesapıanmaslnda haştgllğln başladüğı tariht€n itibaren 1 yıl iPrisinde arallkll veya a.alükşlz nükseden hastaİğln
toplaml esas allnlr.

Hastallk nedeni ile Federasyon taraf|ndan izin v€rilenlere, bU süre içinde ayIlk ve diğer istihkaklafl tam olarak ödenir. Hastaİğln
izin st)resini aşmas| halande Federasyonca ödeme yapllmaz. sGK kapsamInda olan elemanlar Geçici lş Görgmezlik Ödeneğine
tabitutuıur.

34. Harta|lğln Blld|İ|lmogl

Hastalanan personel, gör€vine bu seb€ple gelmediği takdifdg durumu ayn| g0n yetkili amirine bizzat bildimek veya yak|nlar|

vastas|yla amirino bilgi verilmek zorundadır, Hastaneden alınan aş göremezlik raporu da en k|sa sOrede amirinin onayl ile Mali
lşler Deparlınanlna ulaştıfl İr.

Ancak mazeret veya yllİk iznjni takiben hasta|anan personel, görev yeri dlşlnda ise hastallğlnl yetkili amirine en 9eç 1 90n
içeri§inde bildirm9k zorUndadır.

Yukardaki şartlara uymayanlar, göreve gelmemeleri nedeni ile devams|z saylllrla. ve haklannda buna göre yasal işlem yaplllr.

35. sağl|k Raporu

Personelin hastahk hali 5 g()ne kadar doktor rapoİu, 20 9one kadar ise sağllk Kurulu raporu ile belg9leni.- Şartlara Uygun rapor

allnmadığı ve zamanlnda Federasyon yeüdlilerine ibraz edilmediği takdirde, raporlar gePrsiz sayll|r ve ilgili hakklnda, Personel
Talimaİ ve |ş Kanunu hukttmleri doğrultusunda ggrekli yaptlrımlar ve işlemler uygulanlr.

Klglm - 4

YükümlOlükl6r v9 Yasaklar

36, F9de.asyona Alt Haklar

Personelin Federasyona ka§l so.umluluğu, denetiminde geliştiİdiği mesleki nitelikleri yanlnda ekonomik değer ifade eden he.

türlo yenaya da mevcut hizmet türü, uİün, sistem, yaz|lım, yöntem, program ve benzerj değerlerin tümO hukuksal ve meslekitelif
ve diğer yayın haklan Federasyona aittir. Bu sayllanlar Federasyonun yazl ön izni olmaksızln personeı taraflndan görev

Pr98vesidlşlnda kullanIlamaz ve bunlara ilişkin bir hak talebinde bulUnulamaz.

37. slr saklama

Federasyon personeli görev ve yetkileri nedeni ile öğrendiği slrlafl, Federasyona ait bilgileri, yetkili oımayan makam ve kaşile.e

açlkİayamaz. Bu yükomloluk, Federa§yondan aynlma halind€ de iyiahlak ve yasalar gereğidevam eder.

38. oovlİ ve To8llm

sOrekliVe geçiciolarak görevinden ayrılan Federasyon pe.Şoneli, §aklamakıa yokümlü olduğu para v€ para hükmündeki değerli

resmi belgeleri, evrakl, araç _gereçleri ve benzerlerini yerine görevlendirilen personele devir ve teslim etınedikçe görevinden

aynlamaz. Devir ve teslim bir tutanakla yap|llr, Devir ve teslimin yapllmamasü veya eksak yapllmasl halindg durum derhal Mali ve

ldan lşbr Direktörlüğüne bitdirilir. Devir ve t€slim görevinin yerine g9tirilmemesinden dolayl Federasyon bir zarara uğrayacak

olursa sebep olanlar sorumlu tutulurlar.

39. zaİann Tazmlnl

Eylem ve davranlşlarl ile veya hatall işlem sonucu Federasyona zalal vercn perŞonel. sebep olduğu zararl tazmin ile

sorumludur. Eylem ve davran|şlann kovuşturma ve disiplin cszas|nl gerektirmesi halinde kovuşturmanln devam et nesinin y8nl

slra ilgili personele ayrlca cezai müeyyide de uygulanlr.

,ı0. uyulmas| Gor9kon Ya8aklar

Federasyon peİŞonelinin yapmamas| gereken davranlşıal ve uymasl zorunlu olan yasaklar aşağlda belirtilmiŞtir:

a. Personel, tacir veya esnaf sayllmalannl gerektirecek ticari faaliyette bulunamaz, başka bi. iŞveren yanlnda ücretli

veya Ocrgtsiz çaılşamaz, görov alamaz.

b. Genel sekrete.in izni ile Federasyon organlarl ve resmi makamlarca verilen bilirkişi, hakemlik, gözlemcilak,

eğitınsnlik ve istatistik hizmetleri açin görev alabiıir,

c. b maddesindekı istisnalar haricinde Federaşyon dlşlnda başkaca ucretliveya ocretsiz, surekliya da geÇici herhangi

bir görev kabul edemez.

d. Federasyon ile ilişkisi olan iş sahiplerinden borç para alamaz, ayni ve nakdi çıkar sağlayamaz, bunlann k8fılliğini

kabuledemez, Federasyonun açacağ| ihalele.e katllamazlal 
.

personel Talimatt
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peısonel, Gene| sekretorin izni olmaksızln Federasyon hakklnda demeç veremez, yayn yapamaz, Federasyon8 ait
bilgaleri ve belg€leri başına jnükal ettiİemez.

Görev ve yeüalerini kötüy€ kullanm9k su.etiyle, ne şekild€ olursa olsun kendisine veya üçOnc0 kişilere yarar
sağlayamayacağl gibi, t0zel v6 özel kişilerden de menfaat temin edemez.

Yükselm€, ye. değaŞtirme gibi her türlü özlük haklafl için Federasyon içinden vsya dlşlndan h9rhangj bİ kimsenin
yard|m ve aİaclllğlnl işteyemez-

zorun|U du.umlar, mesk€n allm| ile ilgili hususla. dlşlnda mali gücün0n üstünd€ borçlanamaz, kefalei €demez ve
tutan ne olursa olsun Federasyon müşterilerinden ve a§tlanndan borç alamaz ve bunlarl kendisin€ kefil gösteremez.

Klslm - 5

Ücr6tl9r v€ Diğor sosyal Haklar

4r. ücrot

Peısonelin ay|lk ocretleri; i'9 giriştgki öğrenim durumu, öğrenim sü.esi, deneyimj, yabanc| dil bılgisi, yap|lan işin nit9liği,
sorumlu|uk derecesi ve diğ9r nitelikleri dikkate 8llnarak Mali ve ldari lşler Departmanı'nın tavsiyesiyle Personel Komitssince
belirlenir ve Yönetim KurUlu onayl sonrasl yorürluğe konur,

/ı2. ocrotlorln Ödenmesi

Personelin ayllk ücretleri ay sonunda ödgnir. Ay içerisinde işe başlayanlara, işe başlad|k|an tarihten ay sonuna kadar olan
günler iç'n g0n hesabl ile öd9me yapll|r. Gün hesablnda her ay 30 gün kabul edilir. Her ödemede personele ücr6t hesablnl
gösterir Federasyonun öz€l işaretini taşlyan bİ bordro veri|ir. Bu bordroda toplam b(jt ücret, kesintjler ve bur]lann kapsam|
gösterilir.

43. Öğb yomgğl:

Tum porsonelg her iş 9ünü için öğle yemdiverilir,

,|4. Porrormana Priml

Federasyon çaİşanla(na Yönetim Kurulu'nca belidenen bir miktar üzerinden Genel sekreterlikçe p€rsoneljn p€rformansl
dikkate allnmak kaydıy|a performans primi ödenebilir.

45. Dlğer soryal Yardlmlaİ Ve Öd9m9 zamanla.l

Federasvon mali imkanlarl dahilinde Genel sekreterin önerisi ve yönetim kuru|unun onavü ile oersonele asağldaki vardlmlar
vaDılabilir.

a. Evlenme Yard|m|j Federasyonda deneme sür€sini tamamlamak kaydı ile evlenen personele yapllacak mali destek
olup eşlerden her ikisinin Federasyon mensubu olmasl halinde bu yardımdan her ikiside yaraİlandlrıIlr,

b. Vefat Yardıml: Federasyon personelinin vefaİ halinde kanuni mirasçllarına, bakmakla yükümlü o|duğu e§, çocuk,
kardeş, anne ve babaslnln vefatl halinde ise kendisine yapllacak malidestektir.

c. Doğum Yardlml: sağ veya miadında ölu olarak çocuğu dünyaya gelen personele yapllacak malidestek olup bird€n
fazla Çocukdoğmas| ha|inde doğum yardlmı h9r çocuk için bir kat daha artlrıllr. Doğum yapan personelin eşi de
Fad€rasyon çahşanI olmasl halinde bU yardım yaInlz birine yaplll..

d. Öğle Yemeği: TOm personele her iş günü jçin öğle yemeğiverjlir.

e. Yakacak ve Giyim Yardlmı: Personele yapılacak nakdi veya ayni yardlmdlr,

f. Aile ve Çocuk Yardlml: Evlj olan ve/veya çocuk sahibi olan personele yapılacak mala destektir.

Personel Komitesinin karanyla her yll için ev|enme, doğum, vefat, yemek, yakacak, giyim, aile ve çocuk yard|mlan ve ödeme
şekilleri yeniden düzgnl9nir. Yeni duz€nlems yapllmad|ğt durumlarda, önceki düzenleme|er geçerli olur.

46. Göİ9v Yolculuğu

Görev yolculuklan için Harcı.ah ve s9yahat Ta|imatlna göre seyahat gideri ödenir.

Klalm - 6

Nakll, T9İfl, Atamalar v9 Başannln Dgğerlondlrllm$ı

/ı7. Ba9annln D9ğeriondirilm9si

Fedeİasyonda çallşanla.|n p€rrormanst "Per§onal Değerlendirme ve Geliştirme sistemin€'göre yaplllr.

e
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48. Y9r Dgğışti.m€{Torfi Şa.tlan

Hizmgtin gereği personeli şehir içi ya da şahirleraraşl bir Deparlman/Şubeden başka bir Depa.lman/şubeye vgya
Departman/Şube ıçinde geçici olarak naklefneyo Mali v8 ld8ri lşler Departmanı; surekli olarak nakletİneye ve t€rfi ettirmeye
Personel Komitesi yeüilidir, objektif olarak kabul edi|ebilir ailevi ve sağlık durum|an haİiç nakillerde p€rsonelin rEasl aranmaz.
Yer ve gör€v değiŞtirmek isteygn p€rsonel bu talep|orini, Departİnan/Şub€ aracılığlyla Mali ve ldari lşl9r Departmanl'na iletirler.

,t9. Naklllordg Gör€va Baçlama soı€sl

Atama yaz|slnda işe başlama tarihi belirtilmemişe, aynü ilslnlrlan içindeki başka bir göreve nakli yapllan personel, nakilemrini
aldlğl tarihten itibaren 2 9ün, ilslnlrlan haricinde yeni bir yere nakledilen personel ase nakilemrini aldlğ| tarihten itibaren 5 gOn
içinde y9na görovine başlamak zorundadlİ.

Kl!|m - 7

Pgİ9on6l Disiplin Kurulu lşbmlori

50. P€Eone| oisİp|ln Kurulu

Pe6onel Disip|in Kurulu; Yönetim Kurulunun belirleyeceğj bir başkan ve üç asll üyeden oluşur. Kurulunun temel görevi, T0*iyg
Basketbol Federasyonunda çallşan persone|in müsp€t veya menri davranlşlannln takdir ve tezkiyesi il€ ilgili incelem€, araştl.ma
ve soruştuıma|an yapmryaphrma ve karara bağlamakt|r,

Personel Disip|in Kuru|U, Başkanın g9rekli gördoğ0 hallerde loPlanır. Ku.ul 0yel€ri Perşonel Disiplin Kurulu Başkanl tararlndan
toplantıya davet edilir. P€Eonel Disiplin Kurulunun yaz|şma ve dosyalama işleri Mali vg ldan lşbr Direktörl0ğü taraflndan
yOİütül(]r.

Pe6onel Disiplin Kurulu, inc€lemelorini dosya tlz9rinds yapar, Gerek|igö rs€ soruşturmayl genişletİ. llgiliyi ve tan|klan dinler.
kurul, oy çokluğu ib karar allr; eşiüik ha|inde personel Disip|in kurulu Başkanlntn oyu 2 oy saylllr.

5'l. P6.şono| Disaplin Kurulunun Çal|şma Yöntomi

Pe6onel Disiplin Kuruluna sevk edil€n pe.sonelin €yl€m ve işl€mıerinin hukuki, idari vs dj§iplin sonuçlannIn saptanma§l veya
soruşturma açılmaslnln gerekip gerekmediğinin b€lirienmesi amaclyla bir inceleme yapllür,

Personel, mOsp€t tavlr v€ davran|şlan dolay|slyla (0st0n başan, takdimame, l€şekklir name vb. ) takdir edilmesi ile ilgila olarak
araştlrma yap|lmas| için oisiplin kuruluna sevk edi|miş ise Kurul;

. Personelin mesl€ki bilgiteİi, mevzuata uyrna dereceleri,

. Çallşma|an, intizam ve enerjileri, yaş ve künyeleri,

. Yaratıcl zeke v€ kavraylş kabiliy8tleri,

. Çevre iıe ilişkil€.ive yaşay|ş şekilleri,

. ltimada şayan olup olmadık]arı,

. Görevlerinde başarü dereceleri, hangi görevlerde başanll olabilecek|eri ve daha fazla sorumluİuk taşlyan görevler
yOklenip yüklenemeyecekleri,

. Dirayetliolupolmadlklafl,

. Kuruluşun etkinlik ve verimliliğing katkllan,

hususlannda objektif bilgi ve müşahedelere dayanan araş!.mala. yepall yap|lrll.

Eğer menfi bİ olay nedeniyle sevk gdihiş ve yapllan ilk incgleme sonucunda so.uşturmaya gsr€k duyulmuş ise, Kurul

taraflndan:

. olayln önemin€ göre gerekirse olay yerinde Kurul üyelerince incsleme yaplllr/yaptlrll|r,

. Aynca lüzumu ha|inde olay bilirkişiye havalg edilebilir,

. olayln sorumlulan, şahitler, bili*işiler veya gerekirse amirleri dinlenir. lcablnda yazıll olarak savunmalan alınlr.

Bi|irkişi, Persone| Disaplin Kurulu'nun lüzumlu isteği ve Genel sekreterin onayl ile bir veya iki kişi olarak tayin edilir. Bi|irkişiler

o|ay i|e ilgili Uzmanİk araştlrmas| yapar ve neticesini bir raporla Personel Disiplin Kuruluna §unar. Personelin üstüne atllan suç
veya birdgn 

'azla 
suç vaBa her biri ayı ayrl els shnarak elde edilen delillare, va.sa bilirkişi raporuna göre Kurulda gerekli

jstişaİe yaplla.ak, suçun sabit oİup olmadlğl taİt|şlİr ve personelin soruşturulmaslna gerek olup olmadülna karar verilir,

Gerekiyorsa ilgili, talimat ve diğer kanuni vecibe|ere dayanarak soruşturma yap|llr.

Hakklnda uygulanmasl gor€ken taltif veya cezaya, oyçokluğu ile en klsa zamanda karar verilir. oy eşitliği halinde BaŞkanın oyu,

iki (2) oy saylllr.

personel Talimatl
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V€rilebilgc€k cf.za|al, ceza Takdir cetvelinde göstgriIen cozalar ile lş KanUnu'nun ilgili maddelerine uygun doşen cezal8rdlr,
M0kefatlar ise Fedgrasyon teamüllering ve/vgya Yönetim Ku.ulunun belidediği esaslara göre takdir edilir.

Personel oisiplin Kurulunun yaptlğl çalışmalar sonucund8 beli.l€diği hususla. ve aldlğl kararlar karann onaylndan sonra
kesinleşir.

Personel Di§iplin Kurulunun çaIlşmalaİ| esnaslnda uyacağ| hususlar şunlardtr.

. Yuraifn9ye karışamaz ancak önerilerde bulunabilirler.

. lnceledikleri belgelerde, işlemlerin incelendiğini gösterir tarih ve imza dlşlnda açlklama ve duzeltmeler yapamazlar,

. Yapacaklan işlgrle, görevleri do|ayls|yla edindikl€ri bi|gi ve b9lgelgri agklayam8z ve glzli yazlan başkalanna
yazdlramazlal.

. Allnan karar|ar Personel Disiplin Kurulu karar defterine yazll|r v9 Personel Disiplin Kurulu Başkanl ve üyoleri
taraflndan imzalanIr.

52. Dlsiplln cozalan

Federasyon işlem ve hizmetlerinin gereği gibi yürüt0lmesini ve Federasyon yararlann|n korunmas|nl sağlamak amacl ale bu

yönetmeliğin emrettiği görev|erin Federasyon içinde ve Fede.asyon d|şında yerine getirilmemeşi, zorunlu olan şartlara
uyulmamasl, yasak|anan iş|erin yapllmas|, yetkilerin aşllmasü ya da gereken durumlarda kullanl|mamasl ve benzeri durumlarda
ilgili hakklnda aşağldaki disiplin cezalan uygulanIr.

slra suçlann Tanlmt 1. cEzA 2.cEzA 3.cEzA 4.cEzA

1 lş arİadaşları ve/veya hizmet V€rdİğa
kişi|ere ka§ı iş ahlaklna yakışmayan
davranlş|arda bulunmak,

Ihtar Kınama ünvan lndarimj Görevden Çlkarma

2 usulüne göre başvurulmasl gereken
makaml aşmak,

lhtar Künama ünvan lndirimi Görevden Çlkarma

Görevine karşl kayltslzIlk veya
görevinde düzensazlik göst€mek,
Göreyan gerektirdiği işlemleri
geciktirmek,

lhtar Klnama ünvan lndirimi

4 Yanllş veya eksik işlem yaparak
veya dikkatsizlik sonucu
Fedeİasyonu zarara uğratmak,

lhtar Klnama Görevden Çlkarma

5 Federasyonca belirlenen tasarruf
tedbirlerine uymamak,

lhtar Klnarna unvan Indirimi Görevden Çlkarma

6 Kullanlml, mUhafaza ve sorumluıuğu
kendisine blrakllm|ş olan
Federasyon'a ait taşlnlr ve
taşınmazlann korunmaslnda,
kuılanımlnda ve bakümlnda g€rek|i
titizlik ve ilgiyi göstermemek,

lhtal Künama ünvan lndirimi Görevden Çlkarma

7 DeğBrlendirme be|gel9rind9
gerç€klere aykln beyanlarda
buıunmak.

lhtar Künama ünvan lndirimi Görevden Çlkarma

üstu taraflndan usul ve mevzuata
uygun olarak v€rilen emirleri y€rine
getirmemek,

Klnama ünvan Indirimi Gğrevden Çıkarma

Ustlerine karş|
davran|şlarda bulunmak,

sayglslz Klnama ünvan lndirimi Görevden Çlkarma

ödeme
borçlanmak

gücon0n üstonde Görevden Çlkarma

1,| Görevine geç gelmeyi veya görcVj
başlndan izinsiz ayfllmayı veya
çalı§ma Şaat|eri açind€ başka iş|erle
uğraşmayl allşkanllk haIine getjrmek,

Künama ünvan lndirimi Göıevden Çlkarma

12 Federasyona ait defrer, kaylt ve işi
ile ilgi|i belge|e.i kaybetmek veya
kaybolmasına sebobiyet vermek,

Kınama unvan lndirimi Görevden Çlkarma

personel Talimatl
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3 Görevden Çıkarma

unvan lndirimi

8.

9

10. Kınama unvan lndirimi
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13.

Klnama Görevden Çlkarma

14. Hasta olmadlğl halde hastalık
bahangsiyle işe 9elmemek

Klnama ünven lndirimj Görevden Çıkarma

15 Şahsen karşllanmasl gereken
giderleri Federasyona ödetmek,

Klnama ünvan lndirimi

16 Fgderasyondan izin almakslzln (yllık
ocretli izin s0.eleri dahil) başka bir
işveren yanlnda çaİşmak veya
ticaretle uğraşm8k, ticari işlet nelefe
ortak olmak,

Klnama ünvan lndirimi Görevden Ç|karma

17 Hizmel verdiği kişilerden, doğrudan
doğruya veya araq eliyle iş ve insan
ilişkilerinden doğan olağan hediyel€r
ölçüsünü açlkç3 aşan hediyeler
almak,

ünvan
Indirimi

Görevden
Çlkarma

18 Kas(lı olarak üstlerane yanİş bilgi
vermek veya bildarilmesi gereken
hususlan sak|amak, so.uşturma
veya tefrişlerde ge.çeğe ayk]n
bildjrimdg bulunmak, soruşturmayl
güçleştimek, hakll bir neden
olmaks|z|n ifade vermekten
kagnmak,

ünvan
lndjrımi

Görevden
Çıkarma

,t9 H|rslzİk, dolandlncıllk, sahtecilik
yapmak ve diğer yoz klzartlc|
9uçlardan birini işlemek,

Görevden
Çlkarma

20 Federasyona ait olan veya
Federasyona emanet olarak
blrak|lm|ş veya rehin edilmiş para,
mal veya klyünetleri zimmetine
geçarmek,

Görevden
Çlkarma

YOz klza(|cl bir sudan mahkum
olmak Ve mahkumiyeti kesinleşmek,

Görevden
Çlkarma

lzinsiz veya öz!rsüz ola.ak kesintisiz
2 9ün göreve gelmemek

Görevden
Çlkarma

53. Tallmatta saylmayan Eyloml€r

kusurlu bir hareketin Talimatta sayllan disiolin cezalannln veri|mesini oerektaren evlemlerden hic birine tamamen veva klsmen
uymamas| halinde bu durum, o ev|€min cezas|z kalmaslnl oerektimez. Bu takdirde evlem. Talimatta savılan kusurlu
hargketl9rden hanoisine vakln veva benzer ise o harekete uvoulanan ceza verilir.

5,a. uygulamada Gğz önOnd6 Bulundu.ulacak Husu3lar

Verilecek cezanln tespiti slraslnda aşağldaki prensjpler göz ön!nde tutu|ur:

a. suç sayllan fiil Ve dav.anlşln, Fgderasyon bünyesinde meydana getirdiği zarann maddi ve manevi ön€m derecesi,

b. FiilVeya davran|şl yapanln şahsidurumu,

c Fiilveya davranlşln nedenleri,

55. soru9tuİma vo savunma Hakkl

oisiplin cezalafl, Geneı sekreterlik taraf|ndan yürütülen tefiiş, soruştuma ve incslemeler ile p€rsonelin aleni olarak gösterdiği
disiplinsiz davran|ş|ara dayanlr. Yapllan tahkikatlar sonucunda Çezay| gerektiren eylem vsya davranlşl belirlenen kişiye bu
eylem ve davranlşlan bildirilerek kendani savunma hakkl kesin|ikle verilir. Kendisini savunmas| astenen kişjye olayln Önemine
uygun savunma yapma sü.e§iv€rilir, Bu sOre içinde savunma yapmayan kişinin savunma hakkl duş€r.

personel Talimatl
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Federasyonun jzni olmadan yayln
organlaflna ve bunlarla ilişkiıi
olabilecek kimselere Federasyon ve
politikaları hakk|nda yazl, demEç ve
bjlgivgrmek,

ünv8n lndırimi

Görevden Çlkarma
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56. ltiraz ılaııı
Disiplin cezalanna yap|lacak itirazın çezan|n ilgiliye bildirilmesinden itibaren 15 gon içinde yapllmasl gerekir. Bu s0.€ içande
itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinlik kazanlr. llirazlal yazfi olarak bağll bulunduğu makam taraflndan Ma|i ve ldaİi lşle.
Departmanl'na iletjlir. ltiraz dilekPsine Disiplin Kurulunca v€ril€n karann gerekçelerini çürütüc0 kanlt belgelera de eklenir. ltiraz
Disiplin Kuİulu'na 9öt0r0l0r. Kuİulun itaraz|ar 0zerinde vereceği karar kesindir.

57. Foderasyonun Dava Açma Hakkl

Dasiplin cezalanndan ayn olarak Fed8rasyon gereken durumlarda suçlu person€l hakkında savclİğa başvurabilğceği 9ibi, su9lu
peEon€l aleyhine zarar-ziyan tazmin davas| açma hakk|na sahiptir,

58. Dbiplln cozasl Voımoye Yetİlll olanlar

a. Fed€rasyon personelı hakklnda disipljn işlem|erini y0rütrn€k v9 karara bağlamak Personel Disiplin Kurulu'nun
görevidir, Personel Disiplin Kuru|unun kararları atamaya yetkili makamln kara1 onaylamaslyla kesinlik kazanıİ,

b. ceza yazlslnln bir nOshasl Maliv€ ldari l$er oepartmsnlndaki sicildosyaslnda muhafaza sdilir.

59. Blldlrlm vo slclı9 Kayıt

Disiplin c€zalaı gerekçEler de belirtilerek, Mali ve ldari lşler oepartmanlnca ilgiliye yazlll olarak 6 gün içind€ bildirili.. Disiplin
cezalan personelin siciline kay edilir.

50. Goçlcl olarak Gör€Yd9n El Çokürmo

Görevden geçici uzaklaştlrma; pgrsonelin görevi başlnda kalmaslnda sakınca görolmesi halinde, bir ön tedbir olmak 0zer9
geçici olarak görevi ile ilişkjsinin kesilmesi durumudur.

Hakklnda idari disiptin kovuşturmasl v€ya yasal kovuşturma gereken personalan aşe devamI saklncall görülurse, ilgiliy€ Gonel
sekreterlik emrine alınmak suretiyle, Genol sekrelerlik onayl ile geçici olarak işten el çektirilebilir.

a, Görevdonuzakıaştlrma;

- Federasyonun para, mal, klymetli evrak veya diğer mevcutlarlna karşl ya da her turlü belge ve kayltlarl zimmete
geçirmek, hlrsEllk, dolandlnclllk, görevi kötoye kullanmak, emniyeti suiistimal veya sahtecilik gibi bi. suç işlediği
hususunda ciddi belirtiler bulunmasl,

- Para ve para hükmünd€ki €v.ak V€ sengtlgrin, mallarln, bun|ara ilişkin kayltlaİln, belge Ve deterlerin
Federasyona ibrazlndan voya bunlarla ilgilisoru|ann cevaplandınımaslndan kaçlnllmas|,

- Federasyon p96oneline, pala veya pa'a hükmündeki k|ymetlerine, mahna ve diğ€r mevcut|anna zarar
verileceği veya mevcut delillerin ortadan kaldlnlacağl yolunda g()çl0 belirtilsr bulunması,

- Tetiş veya soruşturmayl engelleyec€k, güçleştırecek veya yanl|ş yönle.e sürüjkleyecek davranlşlarda
bulunulmasl.

ourumlarln da uygulanlr.

b, Hakklnda Federasyonca veya adli mercilerce ceza Kanununa göre soruştuma veya kovuşturma yap|lan pe.§onelde
9örevdgn uzaklaştıfl labilir.

c. Personeli 9örevden uzaklaşt|rmaya yetkili olanlar şunlardlr:

- Malave ldari lşbr Direktörluğü,

- Genelsekreter

- Personel Komitesi.

d. Görevden uzaklaştıma yetkisi soruşturmadan öncs veya soruşturmanın ya da tefrişİn h8rhangi bir sarhaslnda
kullanllabilir.

e. Görevdgn uzaklaştlrılan pgrsonel hakklnda görevd€n uzaklaştlrmay| izleyen 3 aşgon0 içinde soruşturmaya
başlanmas| şarttIr.

f, Görevdon uz8klaştlnldıktan sonra person€l hakklnda yukar|da belirtalen süre içinde soruştumaya başlamayan, keyfi
olarak veya garaz veya kini do|ayls| ile bu tasarrufra bulunduğu yapt|nlan soruşturma sonunda anıaşllan yetkilil9r
hukuki, mali ve cezai sorumluıuğa tabidir.

9 Görevden uzaklaşt|nlan ve yapllan disiplin §oruşturmasl sonucunda;

- Haklannda disjplin cezasl uygulanmasına gerek gö.ülmoyen veya görevden çlkarma cezas|ndan başka bir
disiplin cezasl veri|en personel için, ka.arlann kesinl€şmesi veya göreve başlamas|nda saklnca Veya engel
kalmadüğ|n|n anlaşılmasl oze.ine haklarlndaki görevden uzaklaştlrma tedbiri kaldürıllr. 

|:

personel Talimatl
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- Görevd€n uzaklaştlrms ile ilgiıi disiplin soruşturmasl görovden uzaklaştlma tarihinden itibaren €n çok 6 ay
devam edebilir. Bu süre sonunda hakklnda bir karar vgrilemediği takdird€ peGonel görevine başlatlllr.

6,1. ilahıemoyo Vorilonloİln Blldl.ilm99i

Horhangi bir suç-tan ganık olarak mahkemeye verilen vg yasal soruşturma yapılan p6rsonel hakklnda, bağll olduğu
DgpaıtmarvŞube MüdOrü tarafhdan yargllama sonucu beklenm€den Mali Ve ldari lşler oepartmanı'na derhal yazlİ olarak bilgi
verili..

Klg|m - 8

Hizmgt Akdlnln sona Erm6sı vo Tazminaüar

62. Hlzınet Akdlnln sona Eİmoll

Hizmet akdi şu ha||erdg sona erer:

a. lştgn Pkilme (istira),

b. Ç9kilmiş say|ha,

c, Emeklilik,

d. İşVoren tararlndan § akdinin feshi,

e. ölom.

63. lşt9n Çoİllmo

a. Görevden çekihe (istifa) sur€tiyle hizmat akdinin personel taraflndan 
'gshedilmgsidir.

b. 4857 saylll lş Kanununun 24, maddesinde yazlh nedenlerle akdin personel taraflndan feshi,

c. Muvazzaf askeriik görevini yerine getirmek üzere hizmet akdinin peEonel tarafhdan feshi,

d Evlenme ned€niile kadln peEonelin işton aynlması.

64. lsüfa Etn|ş sayllma

a. Atand|ğl veya nakledildiği göreve zorlaylcl bir nedene dayanmakszln, bu Ta|imatta yazüll sürg içinde baŞlamayan

personel,

b. {stifaslnln sonucunu beklemeden, yani istifas| Mali ve ldara lşler Departmanlnca kabul edilip kendisine bildirilmeden

veya gerekli ihbar süresini doldurmadan görevi başından aynlan personeI istifa etrniş saylllr. Bu durumda

Federasyonun yasal haklan sakId|r.

65. Emeklilık

Yaş|lllk ve maluliyet aylığl bağlanmasl amac|yla hEmet akdanin son bulmas|dlr. Yaşlllık veya maluliyet ayİğl bağlanmaş|na hak

kazanm|ş olan ilgilinin bağl| o|duğu Departman/Şubeye durumunu belgeley€rek ve yazıll olarak başvurusu ve Malive ldari lşler
Departmanİnln onayl il€ hizmgt akdi son bulur, 5335 sayllı kanun 3o-maddeŞi gereği, emekli maaşı aİnmak kaydlyla emekli
person€lç3llştlnlamaz, Ancak emeklimaaş| kesilen ve tüm sigoda kollanna tabiioIarak emekli çaılştlnlabilir.

66, lşvgİon Taraİından lş Akdinin F99hi

a, Pe6onel Komitesi, be|irsiz süreli hizmet akdini lş Kanunu'nun 17. maddesindeki bi|dirim sürelerine uyarak
feshgdebilir.

b, Persone| Komitesi, belirsiz süreli hizmet akdini bildirim sürelerine ait ücreti peşin ödemek suretiyle feshedebilir.

c. Pe6onel Komitesi, personel ile b€lirli veya beli§iz süreıi hizmeı akdini lş Kanunu'nda ön görülen haklü sebeplere
dayall olarak fashedebilir,

d. Personel Komitesi, atandığl veya nakledildiği göreve, zorlayıcl bir nedene dayanmaks|zln, bu Talimal da yazll veya
MaıiVe ldari lşl€r Deparlmanlnca verilen süre içinde başlamayan pgrsonelin hizmst akdinifgsh9der,

e. Personel Komitesi, lş Kanunu'nun 25. maddesindo yazlll nedenlede yazl ile karş| tarafa bildirerek himet akdine son
verebilir.

f. Biıdidmsiz fesih, Pe6onsl Komitesi tararlndan |ş Kanunu'nun 25, maddesinde belirtilgn hallerde p€r§onelin hizmet
akdinin aynl kanunun 26. maddesine Uymsk kaydl ile feshedilmesidir. Fesih ile ilgili bildİim|gr lş Kanunu'nun 19.

maddesine 9ö.€ yap|İr. Bildirimin aİnmas|ndan kaçln|lmas| veya adresjn tespit edilememesi halle.inde tqtanak
tutulur. Bu tulanak bildirim ye.ine geçer.
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9. Foderasyona yenigir€n peconelin iş be@risinin yanl slra işe yatklnllğınln anlaşllmas| için g9r€kli olan denemg sürgsi
iginde v€ya şonunda işe uyum sağlayamayacağl anlaşll|n€ hizmet akdi Personel Komitesi ta.af|ndan tazminat9lz
olarak feshedilir.

h, lşe allnma şaıtlarlnl v€ya şadlardan birini taşlmadlğl veya işe aİnma slıaslnda vgrmiş olduğu bilgilerin yanİş olduğu
gonradan anlaşılan personglin iş akdi Peİsonel Komitgsi taraflndan bildirimsiz olarak fesh€dilir.

67. Ölüm

Pe6onelin ölüm0 halinde hizmet akdi k€ndiliğinden sona erer.

68. Çall9ma Bolgg§i

Federasyondan ayfllan personele 4857 saylll lş Kanunu'nun 28, maddesi hükümıerine uygun olarak Mali ve ldari lşler

oepartman|nca d0zen|enmiş bİ Çaİşma Bglgesi verilir,

69. lbranamo

Federasyondan 8ynlan peEon€lden; Federasyon il6 hiç bir ilişiğinin kalmad|ğ|nı her t0rl0 ücret, tazminat, ikramiye ve bunun gibi

hak ve alacaklaınl tamamen aldlğlnl belirten biı ibraname allnIr.

70, Kldem Tazmlnatl

Personel Komitesi taraflndan 4857 saylll lş Kanunu'nun 25, maddgsinin ll. bendande yazlh nedenler dlşlnda;

a- Personel taraflndan 4857 say|İ lş Kanunu'nun 24, maddesi uyarlnca,

b. Muvazzaf ask9rlik hizmeti dolaylsl ile

c. Bağll bulunduklan kanunla kurulu sand|klardan yaşılllk, emeklilik vgya malullük ayllğl yahut toptan ödeme almak

amaq ile

d, kadln personelin, evl9ndiği tarihlen itibaren bk yll içerişinde k€ndi isteği ile

e. Çallşanln ölumü sebebiyle, iş akdinin son bu|masl hallerinde

f. 506 sayllü Kanunun 6o'lncl maddesinin biıinci flkrasınln (A) b€ndinin (a) ve (b) alt bent|erinde öngö len yaŞlar dlŞlnda

kalan diğer şartlarl veya ayn| Kanunun Geçici 8,! inci maddesine göre yaşllllk ayhğl bağlanmasl iÇin öngör0len

sagortalülık sür€saniv9 prim ödeme g(ln say|slnl tamamlayarak kendi istekl9ri ile işten aynlmalan nedeniyle,

4857 sayll| lş Kanun hük0mleri çerçevesinde kldem tazminatl verilir,

BöLüM lll

çEşlTLl HOKüıırLER

7l_ lhbar

Pe.sonel bağll bulunduğu Departman/Şubede yürijtülen işl8mlerin hatall yönl€rini ve bu işlemlerle ilgili anlaşmazllklan Mali ve

İda.i |şler Departmanına bildi.ir. Yapllacak ıhbarlann çok acil durumlar dlş|nda yazıll olmasl, personelin kiŞiliği ile ilgili

bulunmamas| v9 sadeÇe işlemlere ve olaylara dayanmaŞl gerekir, Asllsüz ihbarda bulunanlar hakklnda soruşturma aÇıllr.

72_ ödameler€ Alt ortak Hükomler

Bu Talimat gereğince personele yapllmasl öngörülen tüm ödemeler için tsspit €dilen tuta.laf br0t miktarlarl ifade eder,

73, Dlğer Kanunlar|a Bağlantl

Bu Talimat da dOzenlenmeyen konularda lş Kanunu ve onunla ilgilj meyzuat hOkümleri Uygulanlr.

74. Talimatln Bağ|ayıct Özolllğı

Federasyonda çahşan v9 bundan sonra Fed€rasyona girec€k personel, bu Talimai hükumlerini hizmet akitleİinin şaıt|an olarak

ayngn kabul etİniş saylllrlar. Federasyon taraflndan bu Talimat da yapl|acak değişiklikle. ve eklenecek yeni hükümler iş

mevzuahna aykln olmadlkça p9rsone|i bağlar,

75. Talimat da Ygr Almayan Hu3uslar

75.1, lşbu Talimat da yer almayan herhangi bir huŞus ve Taıimatda karşlllğl b€lirtilmeyon cezai yaptırlm|ar hakk|nda 4857

sEylı lş Kanunu hükumleri uygulanlr..

75.2. Bu Talimat da ta.if edilmemiş diğer ilgililer için Talimatın nas|ı uygulanacağ|, Federasyon Gen9l sekroteri taraf|ndan

b€lirlenir.

personelTaljmah
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76. YOrüİlükton KaldIrma

o1,o8.2o13 tarihande spor Ggn€i MüdOrlOğunOn internet sitesinde yay|mlanarak yOr0düğe giren To.kiye Basketbol Federasyonu
Personel Talimatı yOrOdükten kaldınlmlştlr.

77. YortırlOk

Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yaylmlandlğl tarihte yürürıüğe girer

78. YOr0trno

Bu Talimat hOkümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanl yürijtür.
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