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TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER  SPOR  FEDERASYONU 

TEKNİK KURULLAR YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun teknik 

kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2-Bu yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu teknik kurullarının çalışma 

usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3-Bu yönerge,Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

         a)Genel Müdürlük             :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

         b)Federasyon                   :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu, 

         c)Federasyon Başkanı     :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanını, 

         ç)Yönetim Kurulu             :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

         d)Teknik Kurul                  :Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu branş teknik kurullarını, 

         e)Antrenör             :İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile 

tamamlayarak bulunduğu kademe için  Genel Müdürlükten veya Federasyondan belge almış olan kişiyi, 

                                                     ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Mevzuatı Yayınları 2 

 

Teknik kurulun görev, yetki ve sorumlukları 

Madde 5- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun teknik kurullarının görev, yetki ve 

sorumlulukları; 

          a)İlgili spor dallarının faaliyet planını hazırlar. Bu planda yurt içi ve yurt dışı yarışmalar, seminer 

ve kurslar ile varsa lig takvimi bulunur. Faaliyet planlarını her yılın kasım ayında Federasyon Spor Dalı 

Sorumlusuna sunar, 

         b)Spor dalı ile  ilgili organizasyonları  planlar  ve  branşın diğer kurullarıyla birlikte icra eder,                 

         c)Milli takım teknik heyeti; menajer, teknik direktör, antrenörler ve sağlık personelinden 

oluşur.Teknik heyet personelinin koşullarını hazırlar, tespit edilen bu koşullara göre de teknik heyetin 

seçimini yapar, 

         ç)Teknik heyet; milli takım aday kadrosunu seçer ve teknik kurula sunar. Kurul, teknik heyetin 

sunduğu aday kadronun içinden milli takımı tespit eder ve Federasyon Spor Dalı Sorumlusuna sunar, 

         d)Milli takımlar için alınacak malzemeleri belirler, Federasyon Genel Sekreteriyle birlikte teknik 

şartnamesini hazırlar ve alınan malzemenin uygunluğunu kontrol eder, 

         e)Teknik kurul, ilgili spor dalına ilişkin alınması gereken kararları alır ve Federasyon Spor Dalı 

Sorumlusuna sunar, 

         f)Teknik kurul, yılda en az üç defa olmak üzere ve Federasyon Spor Dalı Sorumlusu ile Teknik 

Kurul Başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır, 

         g)İlgili spor dallarının diğer kurulları gerekli olduğu hallerde, teknik kurul toplantılarına çağrılır, 

         ğ)Oyun kurallarına ilişkin olarak,Federasyondan ve diğer kurullardan gelen görüş taleplerini 

cevaplandırmak,   

        h)Yönergelerde belirtilen diğer görevleri yapmak.        

        I)Federasyon Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak, 

      

        Teknik kurulun aldığı  kararlar, karar defterine yazılır. Tüm kararlar, Federasyon Yönetim 

Kurulunun onayından sonra uygulanır. 

 

Görev süresi 

Madde 6- Teknik kurullar, spor dalı sorumlularının seçiminden sonra, Yönetim Kurulu tarafından  

atanan 3 ile 7 üyeden oluşur. 

Teknik kurulların görev süresi, atanmalarından itibaren Yönetim Kurulunun görev süresi 

kadardır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, mevcut üyelerde re’sen değişiklik yapabilir ve yerine 

başka üye atayabilir.  
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Yönergede yeralmayan konular 

   Madde 7- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu gerekli kararları alır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlükten kaldırma 

Madde 8-Bu yönergenin yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha 

önce bu konuda yayımladığı  yönerge ve ekleri yürürlükten kalkar. 

 

Yürürlük 

Madde 9-Bu yönerge, Genel Müdürlük ile Federasyonun Internet sitelerinde yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 10-Bu yönerge hükümlerini, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 

yürütür. 


