T.F.D.F. FİLATELİ EKSPER KOMİSYONU (FEK) SERTİFİKA ve EKSPER YÖNETMELİĞİ
1. KISALTMALAR:
1.1. TFDF: Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’dur.
1.2. TFA: Türk Filateli Akademisi’dir.
1.3. FEK: Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Tüzüğünün 2. Maddesi 15. Şıkkı gereği Türkiye
Filateli Dernekleri Federasyonu’na bağlı Eksperlerin oluşturduğu komisyondur. Bu komisyonun
kurucu üyeleri TFDF Yönetim Kurulu tarafından Yönetin Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan
TFDF’nin olağan toplantısında seçilir ve karar defterine işlenir. FEK tarafından daha sonra seçilen
eksperler bu komisyonun doğal üyesi olurlar. Kurucu üyeler FEK’in yönetim şeklini kendi aralarında
yapacakları ilk toplantıyla bir yönetmelik halinde belirler ve bu yönetmeliği TFDF’nin onayına sunar.
FEK yönetmeliği TFDF’nin ilk olağan toplantısında görüşülür ve onaylanırsa derhal yürürlüğe girer.
1.4. EKSPER: Filateli uzmanlık alanlarında sertifika verme hakkına sahip bilirkişidir.
1.5. MÜŞTERİ: Sertifikayı talep eden kişi ve kurumlardır.
1.6. SERTİFİKA: Eksperin adı, soyadı, akreditasyon numarası ve imzası ile görüşünü belirttiği
numaralandırılmış evraktır.
1.7. TERMİNOLOJİ: Sertifikalarda TFDF tarafından tanınmış filatelik terminolojidir.
1.8. LİSAN: Sertifika Türkçe - İngilizce çift lisanlı olarak hazırlanır.
2. KAPSAMLAR:
2.1. FEK:
FEK’in esas görevi eksperleri seçmektir. Yeni eksper seçildikten sonra FEK’in doğal üyesi olur.
Eksperlik FEK tarafından iptal edilmediği sürece ömür boyu devam eder.
Eksperler seçildiği tarihte, TFDF’ye bağlı derneklerden veya Türk Filateli Akademisi üyelerinden,
kendi filatelik konusunda uzman olan kişiler arasından seçilir.
Seçilme kriterleri ve FEK’in çalışma kuralları FEK’in kurucu üyeleri tarafından hazırlanacak ayrı bir
yönetmelik ile belirlenir. Bu yönetmelik aynı zamanda eksperliğin nasıl sonlanacağını da belirler.
FEK tarafından seçilen eksper bu tüzüğü yazılı olarak ıslak imza ile kabul etmelidir. Kabul etmediği
takdirde eksperliği geçerlilik kazanmaz. Buradan sonra belirtilen bütün hususlar geçerli eksperler
içindir.
Bu yönetmeliğin tam metni ve geçerli FEK eksperleri TFDF ve TFA web sitelerinde, FEK akreditasyon
numarası, isim, soyadı , ve uzmanlık alanlarını belirleyecek şekilde duyurulur. Bu duyuru aynı
zamanda TFDF’ye bağlı derneklere, FIP, FEPA, Türk filatelisi ile ilgili ülke federasyonlarına, PTT Pul ve
Posta Müzelerine, Kültür Bakanlığına resmi bir yazıyla TFDF Genel Sekreterliğince duyurulur.

Eksper olacakların veya yeni eksperlerin eğitim çalışmaları TFDF’nun çalışma grubu olan TFA
bünyesinde TFA üyelerinin de izleyebileceği şekilde açık toplantı olarak yapılır.
FEK eksperler için eksperlik ücretinin alt sınırını belirler, gerektiğinde değiştirir. Bu alt sınırı TFDF ve
TFA web sitelerinde duyurulur.
FEK verilen geçerli sertifikaların kaydını tutar (“geçerli sertifika” tanımı için [2.3] e bakınız)
2.2. EKSPER:
Eksperin çalışma alanları her çeşit filatelik materyalin hakiki veya sahte olduğunu tespit etme dışında
her tür filatelik manipülasyonun ve tamirlerin tespitini de içerir.
Eksperin sertifikaya yazdığı malzeme hakkında görüş kendi kanaatidir. Rehber niteliğindedir, tam bir
kesinlik ifade etmez.
Eksperin manipülasyon yaparak, bir çıkar karşılığı bilerek sahte bir malzemeye olumlu görüş vermesi
kanıtlanabiliyorsa eksperliği FEK tarafından iptal edilir, kendisine ve [2.1] de belirtilen kurumlara
yazılı olarak bildirilir.
Eksperin verdiği bir sertifikanın yeni teknoloji ve bilgiler ışığında hatalı olduğu FEK tarafından
incelenip kabul edilirse durum kendisine yazılı olarak bildirilir sertifika iptal edilir, eksper sertifika
ücretini iade eder.
2.3. SERTİFİKA:
Sertifikanın üzerinde numarası, tarihi, eksper(ler)in akreditasyon numarası, ad ve soyadı,
eksper(ler)in Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde kanaati ve filatelik materyalin sertifikaya bağlı resmi
mutlaka bulunmalıdır. Soğuk damga ihtiyaridir. Sertifikada eğer filatelik materyal hakiki ise Türkçe
metinde [ her bakımdan orijinaldir ], İngilizce metinde ise [ genuine in all aspects ] ibareleri, sahte ise
Türkçe metinde [ bütün olarak “her bakımdan orijinaldir” denemez ], İngilizce metinde ise [ as a whole,
not genuine “in all aspects” ] ibareleri olacaktır.
Bu yönetmeliğin [2.1] deki şekilde duyurulma tarihinden sonra verilecek olan sertifikalarda yukarıda
belirtilen unsurlar bulunmaz veya eksik olursa sertifika FEK tarafından geçerli kabul edilmeyecektir.
Eksper emeği karşısında bir ücret alma hakkına sahiptir. Bu ücret, FEK’in belirleyeceği alt sınırın
altında olmamak şartıyla eksper tarafından belirlenir ve müşteriye bildirilir. Müşteri bu ücreti kabul
etmediği takdirde sertifika yapılmaz. Eksper ücretinin dışında posta/kargo ücretlerini de talep
edebilir.
Pul kataloğu yayınlayan şirketler, müzayede şirketleri, geniş çaplı filateli ticareti yapan şirketler FEK
üyesi eksperler tarafından yapılması şartıyla sertifika verebilirler. Bunlara “kurumsal sertifika” denilir
ve kişisel eksper sertifikalarının tabi olduğu hükümlere birebir tabidirler.
2.4. EKSPERİN ÇALIŞMA ESASLARI:
Eksperin ana görevi filatelik materyal hakkındaki kanaatini belirtmek ve imzasıyla bunu tasdik
etmektir.
Eksper sadece FEK tarafından kendisine yetki verilmiş konularda sertifika verebilir.

Eksper sertifika hazırlanışı için gerekli analizleri yapma hakkına sahiptir.
Eksper elindeki imkanlar ve inceleme metotları dahilinde zamanın filatelik bilgisi ile kesin bir sonuca
varamıyor ise sertifika vermeden filatelik malzemeyi iade etme hakkına sahiptir. Ayrıca sebep
göstermeksizin sertifika vermeyi reddedebilir ve bunu müşteriye kısa zaman içinde bildirir. Eksper
ret sebebini gerektiğinde FEK´ne bildirmek zorundadır.
Eksper sertifikayı kendi hazırlamak zorundadır. Gerektiği takdirde başka eksperlere danışabilir, fakat
sertifika sorumluluğu her zaman kendisine aittir.
Eksper sertifikayı 2 ay içinde hazırlayamaz ise müşterisine bunu ve ne zaman bitirebileceğini
bildirmek zorundadır. Sertifika işlemi en geç 4 ay içinde bitirilmeli, kabul veya ret edilmelidir. Müşteri
bu husustaki uyarılarını yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Eksper sertifikayı 3 kopya olarak hazırlayacaktır. 1 kopya FEK arşivine, 1 kopya müşteriye verilecek, 1
kopya da eksperin kendi arşivinde kalacaktır.
2.5. MÜŞTERİNİN HAKLARI ve SORUMLULUKLARI:
Müşteri ekspere filatelik bir malzeme teslim ederken bu yönetmelik şartlarını kabul etmiştir.
Müşteri ekspertiz yapılmak üzere verdiği malzeme ile ilgili neticeyi kabul etmek zorundadır.
Özellikle eksperi yanıltacak hususlarda müşteri verdiği materyal hakkında elindeki bilgileri eksperden
saklamamalıdır ve aynı malzemeyle ilgili eskiden verilmiş olan sertifikaları ekspere bildirmelidir.
Müşteri sertifikada maddi bir hata bulduğu takdirde bunu düzeltebilmesi için ekspere bir imkan
tanımak zorundadır. Sertifika sahibi eski sertifikayı iade edecek ve yeni sertifikayı kabul edecektir.
Postada bir kayıp olur ise bundan müşteri sorumludur. Posta iadeli- taahhütlü olmak zorundadır.
Müşteri gönderdiği pulları ayrıca sigortalayabilir.
Eksperin faturası ödeninceye kadar malzeme eksperde kalır. Müşteri bunu peşinen kabul etmiştir.
Sertifikanın verildiği filatelik materyel el değiştirdiği takdirde yeni sahibi de aynı haklara sahiptir.
2.6. SAHTECİLİKLE MÜCADELE:
FEK’in görevleri arasında sahtecilikle mücadele de vardır.
FEK sahtecilikle mücadele konusunda yayın, makale veya duyuru yaparak filatelistleri uyarır.
Duyurular TFDF ve TFA web sitelerinden yapılır, makale ve araştırma sonuçları ise TFA web sitesinde
yayınlanır. Bu konuda TFA’nın ve web sitesinin FEK’e ev sahipliği yapması dışında bir sorumluluğu
yoktur. Bu yayınlarda sahte malların sertifikalarını referans olarak kullanabilir. Müşterinin ve
sertifikayı hazırlayan eksperin iznine gerek duymadan yayınlayabilir. Eksper ve müşteri bunu baştan
kabul etmiş sayılır.
Sahte olduğu sertifikayla belirlenmiş filatelik materyale müşterinin yazılı onayı ile materyalin arka
tarafına gelecek şekilde “ SAHTE! FAKE! ” kaşesi vurulabilir. Aynı şekilde sonradan zamk çekilmiş
pulların arkalarına da “ REGOME! REGUMMED! ” kaşesi vurulabilir.

3. GENEL HÜKÜMLER:
Bu yönetmeliğin [2.1] de belirtildiği şekilde yayınlanma tarihinden sonra TFDF tarafından düzenlenen
sergi, yarışma, seminer ve yapılan yayınlarda sadece FEK eksperlerinin ve FIP kuralları gereğince
uluslararası kabul gören eksper kuruluşlarının sertifikaları geçerli kabul edilecektir. Aynı kapsamda
olmak şartıyla bu yayınlanma tarihinden önce verilmiş sertifikalar da geçerlidir. Sergi
yönetmeliklerine bu madde kural olarak yazılacaktır.
Pul tüccarlarının kendi adlarına verdikleri belgeler sertifika değil birer garanti belgesi niteliğindedir.
TFDF tarafından düzenlenen sergi, yarışma, seminer ve yapılan yayınlarda hiçbir geçerliliği yoktur.
FEK gerekli gördüğünde bu yönetmelikte değişiklik yapma veya yeni şartlara göre ekleme yapma
yetkisine sahiptir. Bu değişiklikler TFDF onayından sonra geçerlilik kazanır.

