
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU 
ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUMU, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI 

                                     
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Madde 1- Bu Talimatın amacı, Federasyon kurullarının kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin Usul ve 
Esasları belirlemektir. 

 
Kapsam  
Madde 2 - Talimat, Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünün 5 inci madde d bendinde belirtilen 

Organizasyon, Hukuk, Mali, Doping, Dış İlişkiler, Lig ve ARGE ve diğer kurulları kapsar. 
 
Hukuki Dayanak 
Madde 3 - Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 
09 Mart 2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Hentbol 
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Madde 4 -  Bu Talimat’ta geçen; 
a) Federasyon  : Türkiye Hentbol Federasyonunu, 
b) Federasyon Başkanı : Türkiye Hentbol Federasyonu başkanını, 
c) Yönetim Kurulu : Türkiye Hentbol Federasyonu yönetim kurulunu, 
d) Spor Dalı   : Hentbol Faaliyetlerini, 
e) Ana Statü  : Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünü, 
f)    Talimat  : Türkiye Hentbol Federasyonu Kurullarının Görevlerine İlişkin talimatı, 
g) Kurullar                 : Ana Statünün 5.maddesinde sayılan, Organizasyon ve Lig, Hukuk, Mali, Dış 

İlişkiler, Araştırma Geliştirme Kurulu, Doping Kurulu ile gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu 
Kararı ile kurulacak kurulları,  
ifade eder. 

          
İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Görevlendirme, Değişiklik, Çalışma esasları, Yönetim Kurulunu Bilgilendirme 
Görevlendirme  
Madde 5 - Kurullar ve üyeler Federasyon başkanının teklifi üzerine Yönetim kurulunun kararı ile kurulur 

ve görevlendirilir. Kurullar en az 3 kişiden oluşur. 
Federasyon Başkanı yan kurul adaylarının isimlerini yönetim kuruluna teklif eder. Teklif Yönetim 

kurulunda görüşülerek kabul edilir. 
Üyelerde aranan koşullar 
Madde 6-(1)Kurul üyelerinde; Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olma şartı aranır. 

Kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar aranabilir. 
Kurullarda değişiklik  
Madde 7 – Oluşturulan kurullarda gerek görüldüğünde Federasyon başkanının teklifi ve Yönetim 

kurulunun kararı ile değişiklik yapılabilir. 
Görev süresi 
Madde 8-(1) Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile kurulların görev süresi kendiliğinden sona 

erer. Yeni kurullar oluşuncaya kadar eski kurullar görevlerine devam ederler. Kurullarda; üyenin istifası, 



başkanın isteği, özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda Yönetim Kurulunun kararı ile üyenin 
görev süresi biter. 

Kurulların Görevleri ve çalışma esasları 
Madde 9-(1) Kurullar ve kurulu oluşturan Üyeler Yasalara, Ana statü hükümlerine, Federasyon Çalışma 

programı ve hedeflerine uygun çalışmak zorundadır. 
(2) Kurullar branşlarına giren konularda Ana statüdeki görevler ve yetki konusundaki belirlemeler 

ışığında Federasyon Başkanına sorumlu olarak çalışırlar. Federasyon Başkanının veya Yönetim Kurulunun 
gerekli görmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile Kurullardan veya Kuruldan sorumlu Yönetim kurulu üyesi 
görevlendirmesi yapılabilir.  

(3)  Kurulların alacakları kararlar tavsiye niteliğindedir. Kararlar Federasyon başkanının teklifi ile 
Yönetim Kurulu kararı haline getirilince bağlayıcı hüküm ifade eder. 

(4) Kurullar ilk toplantılarında Başkan seçimi yaparlar.  
a)Özürsüz olarak üst üste 2 toplantıya katılmayan kurul üyesinin görevi Federasyon Başkanının talebi 

üzerine Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. 
b)Federasyon başkanı kurul toplantılarına katıldığı takdirde kurul Başkanlığı görevini de yürütür. 
c)Kurul toplantıları Federasyonca tasdik edilen Karar defterlerine yazılarak imza altına alınır. Alınan 

kararlar Federasyona yazılı olarak bildirilir. Görev sürelerinin sonunda da Karar defterlerini Federasyon Genel 
Sekreterliğine teslim ederler. 

(5) Kurullar hazırlamış odluları çalışma programlarını Federasyon Başkanına verir. Hazırlanacak 
raporlarla da çalışmalar konusunda bilgilendirir. 

(6) Kurullar görev sahalarına giren konularda proje ve bütçe taleplerini bütçe hazırlanmasından en az 
4 ay önce Federasyon başkanına yazılı olarak vermek zorundadır. 

(7) Kurullar Spor Dalına ilişkin İlke, Hedef ve Politikalar konusunda Federasyona yazılı olarak yıllık 
görüş verirler. 

 
Yönetim kurulunu bilgilendirme  
Madde 10- Federasyon Başkanı Yönetim kurulunu; kurulların yaptığı çalışmalar konusunda dönemler 

itibariyle ve gerekli gördüğü dönemlerde bilgilendirir. Bu bilgilendirme dışında Yönetim Kurulu üyeleri de ferdi 
veya toplu olarak somut bir konu hakkında, Federasyon başkanından bilgilendirme talebinde bulunabilirler. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kurullar-Görevleri 

 
Organizasyon ve Lig Kurulu 
Madde 11- (1)Federasyon Başkanının teklif edeceği en az 3 üyeden oluşur.  

(2)Görevleri 
a)Teknik, Eğitim, Merkez Hakem Kurulları ile işbirliği yaparak Federasyon faaliyet programını 

hazırlamak, 
a) Spor dalında kendi inisiyatifiyle veya kulüplerden, yerel idarelerden gelen öneriler ışığında yönetim 

kuruluna yarışma organizasyonları teklif dosyasını hazırlamak, 
b) Federasyon faaliyet programında yer alan, spor dalı ile ilgili tüm faaliyetler ile merkezi ve yerel 

idareler ile kulüplerinin talebi üzerine Federasyonca yapılan görevlendirmelerde veya takvime bağlı 
etkinliklerde Organizasyon hizmetini üstlenmek,  

c) Federasyonun Yurt içi Teşkilatına ilişkin konularda görüş vermek, Teşkilatların oluşumuna ilişkin 
önerilerde bulunmak, 

d) Spor dalı ile ilgili yazılı ve görsel basın ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
g) Sponsorluk hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler de sponsorluk kurulu ile iş birliği yapmak. 

 
 
 

Hukuk Kurulu 



Madde 12- (1)En az 2 üyesinin Hukuk, Kamu Yönetimi alanında uzman olduğu en az 3 üyeden oluşur. 
(2) Görevleri 
a) Spor dalı ile ilgili Resmi kuruluşlardan, Yerel Yönetimler, kulüplerden ve kişilerden gelen ve hukuki 

ihtilaf veya görüş içeren talepleri incelemek, 
            b) Federasyonun taraf olduğu Adli, İdari Yargı davalarına ilişkin iş ve işlemlerin takibi ile görüş beyan 
etmek,  

c)Yönetim Kurulu veya ilgili kurulların talepleri ile Hentbol kulüplerinin tescili ve hukuki durumları 
konusunda inceleme ve görüş bildirmek 

ç)Federasyonu ilgilendiren konularda yasa teklifleri, yönetmelik, talimat vb. yasal düzenlemeleri 
hazırlamak, hazırlanan teklifleri inceleyerek görüş vermek, 

d) Federasyon Başkanı tarafından intikal ettirilen konularda Hukuki görüş belirtmektir. 
 

Mali Kurul 
Madde 13- (1) En az 2 üyesinin Bütçe ve Mali konularında uzman olduğu en az 3 üyeden oluşur. 

(2) Görevleri  
a) Bütçe taslağını hazırlayarak Federasyon Başkanı tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmasını 

sağlamak, 
b) Federasyonun Mali Genel Kuruluna sunulacak kayıt, belge ve raporlarının hazırlanışına nezaret 

etmek, 
c) Federasyon Gelir-Gider bütçesinin oluşumunda katkı sağlamak, denetim ve gözetim görevi 

üstlenerek Bütçenin hazırlanışı konularında Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulunu Bilgilendirmek, Talep 
halinde Bütçe taslağını hazırlamak, 

ç) Yolluklar, tazminatlar, harcırah, fazla mesai, sözleşmeli personel ücreti vb. mali konularda 
Federasyon Başkanını talebi halinde görüş vermek, 

d) Federasyon gelirlerini arttırıcı giderlerini azaltıcı öneri içeren raporlar hazırlamak, 
e) Tescil ve Vize ücretlerinin tespitine ilişkin görüş belirtmek, 
f) Mali Konularda yasal düzenlemeler ve gelişmeler konusunda Federasyon Başkanı ile Yönetim 

Kurulunu bilgilendirmek. 
g) Sponsor Kurulu ile iş birliği yaparak sponsorluk dosyalarının hazırlanmasında yardımcı olmak ve 

görüş bildirmektir.  
 

Dış İlişkiler Kurulu 
Madde 14- (1)En az 2 üyesinin Yabancı dil bilen en az 3 kişiden oluşur. 

(2)Görevleri 
a) Federasyonun yurt dışında spor dalı ile ilgili kuruluşlarla temaslarını sağlamak ve geliştirmek, 
b) Konu ile ilgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun Yurt dışı faaliyetlerine ilişkin program 

teklifleri hazırlamak, yapılması kararlaştırılan faaliyet programları öncesi hazırlık çalışmalarını yaparak 
katılımcıları bilgilendirmek, 

c) Yurtdışı temaslar ışığında, Spor dalında geliştirilecek hedef ve politikalara ilişkin teklifleri yönetim 
kuruluna sunmak, 

ç) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.  
 

Sağlık ve Doping Kurulu  
Madde 15-(1) Sağlık Kurulu üyelerinde, tıp doktoru veya psikolojik danışman veya eğitim danışmanı 

olma özellikleri aranır. 
(2)Sağlık Kurulunun görevleri şunlardır; 
a)Sporcu, antrenör ve hakemlerin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu bir sisteme bağlar, 
b)Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar, 
c)Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sporcuların dengeli 

beslenmelerine ilişkin programlar hazırlar, 
d)Sporcuların yarışmalarda karşılaşabilecekleri psikolojik problemler karşısında danışmanlık yapar. 
e)Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapar. 



 
Araştırma Geliştirme Kurulu 
Madde 16- (1) En az 3 kişiden oluşur. 

(2) Görevleri 
a) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, istatistik bilgiler oluşturarak Kurullar  

ile işbirliği içinde çalışmak, 
b) Spor dalındaki yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek sonuçlarını rapor halinde Yönetim 

Kuruluna sunmak, 
c) Spor dalında kullanılan malzemeler ve ekipmana ilişkin gelişmeleri takip etmek, üretici firmalarla 

temas kurmak, yayınları takip ederek bilgi vermek, 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Müşterek Hükümler 

 
Kurulların Müşterek Yapacakları Faaliyetler 
Madde 17- Kurullar Talimatta maddelerde belirtilen konularda işbirliği dahilinde çalışırlar. Gerek 

duyulan hallerde talimat dışında yönetim kurulu kararı ile somut konular belirtmek suretiyle müşterek çalışma 
gurubu oluşturulur. 
 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Talimatta Yer Almayan Hükümler 
Madde 18-  Bu talimat ile düzenlenmiş olan konularda, önceden düzenlenen eşdeğer hukuki 

düzenlemeler yürürlükten kalkar.  
Hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir 

 
Yürürlük 
Madde 19- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 
 
Yürütme 
Madde 20-  Bu talimat hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür. 


