TÜRKĠYE HENTBOL FEDERASYONU
TEKNĠK KURUL TALĠMATI
1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1- Bu Talimatın amacı; Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usûl ve esaslarını
düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Talimat, Türkiye hentbol Federasyonu yetkili organlarını, idarî teşkilatını, Federasyonun düzenlediği
liglerde yer alan tüm spor kulüplerini ve spor elemanlarını kapsar.
DAYANAK
Madde 3- Bu Talimat, 09.03.2007 tarih ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Hentbol Federasyonu
Ana Statüne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan:
Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon

: Türkiye Hentbol Federasyonunu,

Federasyon Başkanı

: Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu

: Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Kurul Koordinatörü

: Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla Teknik
Kurulun koordinasyonunu sağlamak, Kurulu temsil
etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen üyeyi,

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

Spor Kulübü

: Ulusal veya yerel liglerde faaliyet gösteren Spor Kulübünü,

Diğer Kurullar

: Türkiye Hentbol Federasyonu bünyesinde yer alan
kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları

Millî Takımlar

: Tüm kategorilerdeki Hentbol millî takımlarını,

Ligler

: Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı tüm Hentbol liglerini,

Altyapı

: Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı liglerde yer alan
tüm takımların minik, yıldız ve genç takım sporcularını,

Sporcu

: Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı liglerde yer alan
kulüplerin tüm sporcularını,

Antrenör
IHF
EHF

: Antrenörlük sertifikasına sahip tüm Hentbol antrenörlerini,
: Uluslararası Hentbol Federasyonunu,
: Avrupa Hentbol Federasyonu
ifade eder.
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2. BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER
TEKNĠK KURULU
Madde 5- KuruluĢu
Teknik Kurulu, en üst antrenör kademesine erişmiş, spor geçmişinde üst düzeyde, tercihen millî takımlarda Hentbol
oynamış, muhtelif antrenörlük kademelerinde görev yapmış ve/veya millî takımlarda toplam en az 2 yıl süreyle
antrenörlük yapmış ve/veya üniversitelerin spor bilim dallarında öğretim üyesi olan meslek mensupları arasından
Federasyon Başkanının Federasyonla Kurul arasındaki koordinasyonu sağlamak, Kurulun çalışmalarını yönetmek ve
Kurulu temsil etmek üzere Teknik Kurulu Başkanı atadığı kişi tarafından hazırlanarak Federasyon Başkanının
görüşüne sunulan; spor geçmişinde üst düzeyde, tercihen millî takımlarda Hentbol oynamış, muhtelif antrenörlük
kademelerinde görev yapmış ve/veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde Hentbol ihtisas dalında
öğretim üyesi/görevlisi olmuş en az 4, en fazla 7 üyeden oluşur ve Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim
Kurulu kararı ile kurulur.
5.1. Teknik Kurul İhtiyaç duyması halinde Bayan ve Erkek Millî Takımlarının koordinatör, antrenör ya da
sorumlularından Başkanın belirleyeceği kişiler; (Erkek ve Bayan Millî Takımları için birer kişi olmak üzere) kurulda
doğal üye olarak görev alabilirler.
5.2. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir.
ÇALIġMA USÛL VE ESASLARI
Madde 6- Teknik Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir.
6.1. Teknik Kurulu toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan ve 4. bölümde belirtilen
konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde Teknik Kurulu
toplantılarına katılır.
6.1.1. Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, Kurula başkanlık yapar.
6.2. Teknik Kurulu görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla ayda
bir kez toplanır. Her toplantıda, bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.
6.3. Kurul, Federasyon Başkanının talebi üzerine veya doğrudan Teknik Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü
toplantıya çağırılabilir.
6.4. Teknik Komitesinin gündem maddesindeki konuları görüşülürken toplantıya katılan bütün üyelerin görüşü
alındıktan sonra oy çokluğu ile karara bağlanır.
6.4. Üyeliğin DüĢmesi;
6.4.1. Kurul Başkanının görevi herhangi bir sebeple sona erdiği anda diğer üyelerin üyeliği de sona
erer.
6.4.2 Mazeretsiz olarak 3, her ne sebeple olursa olsun yılda 4 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin üyeliği
düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üye, 4 yıl süreyle Teknik Kurulu üyeliğine atanamaz.
6.4.3. Kurul Başkanının istediği teknik çalışmayı yapmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üye, 2 yıl
süreyle Teknik Kurulu üyeliğine atanamaz.
6.5. Kurul üyelerine kurul toplantılarına katılmaları karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.
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6.6. Çalışma ve Toplantıların Kaydedilmesi
6.6.1. Teknik Kurulu, Federasyon tarafından istenen teknik çalışmaları kendisine verilen süre içinde tamamlayarak
rapor hâlinde Federasyona sunar.
6.6.1.1. Teknik Kurulundan istenen teknik çalışmaların Kurul üyelerine dağıtımını Kurul Başkanı yapar.
6.6.2. Teknik Kurulu, kararlarını Teknik Kurulu Karar Defterine yazarak imza altına alır.
6.6.2.1. Teknik Kurulu, kararlarını her toplantıyı takip eden 1 hafta içinde periyodik, Karar Defterini ise istendiğinde
Federasyon Başkanına iletir.
6.6.2.2. Karar Defterinin tutulması ve düzeninden Teknik Kurul Başkanının belirleyeceği üye sorumludur.
6.7. Teknik Kurulu, ihtiyaç duyduğu ekipman, kitap, kaset, CD, bilgi ve belgeler için Federasyona gerekçeli bir yazı
ile başvurur. Uygun bulunan ihtiyaçlar zamanı içinde Federasyon sekreteryası tarafından tedarik edilerek Teknik
Kurula iletilir.
6.8.1. Teknik Kurulu, Başkanın onayı ile çalışmalarını daha dinamik yürütmek amacıyla görev tanımları açık yapılmış
alt komisyonlar oluşturabilir.
GÖREV VE YETKĠLER
Madde 7- Teknik Kurulunun görevi, bütün çalışmalarını bu Talimata uygun olarak ve Yönetim Kurulunun
belirleyeceği ilkeler içinde yapmak ve Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda
tavsiye kararları almaktır.
7.1. Millî Takımlarımızı uluslararası başarıya taşıyacak antrenör profillerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak;
millî takım antrenörlerinin nitelik ve ödevlerini tanımlamak,
7.2. Millî Takımların elde ettiği geçmiş başarıların devamlılığını sağlayacak ve gelişen, değişen sistemleri takip edip
yayımlayarak çağa uygun yapılanma ve antrenman sistematiği planlamak,
7.2.1. Millî takım antrenörlerinin antrenman sistemini inceleyerek gerekli düzenlemelerin yapılması için raporlar
hazırlamak,
7.2.2. Millî takım antrenman planlamalarını inceleyerek antrenman bilimi esaslar açısından değerlendiren raporlar
hazırlamak,
7.2.2.1. İhtiyaç duyulması hâlinde millî takım baş antrenörlerini görüşlerini almak üzere Federasyon Başkanının
onayı ile toplantılarına davet etmek.
7.2.2.1.1. Teknik Kurulu toplantılarına Federasyon Başkanının onayı ile davet edilen millî takım antrenörleri, anılan
toplantıya çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak katılmak zorundadırlar.
7.2.2.2. Millî takım antrenörüyle yaptığı görüşmenin tutanaklarını ve Kurul değerlendirmesini içeren bir raporu
toplantıyı takip eden 1 hafta içinde Federasyona sunmak.
7.2.3. Millî takım kamp ve müsabakaları sonrasında; yapılan antrenmanlar, uygulanan maç stratejileri ve teknik
heyet davranışlarına ilişkin kapsamlı teknik raporlar hazırlamak,
7.2.4. Millî takım müsabaka, turnuva ve/veya şampiyonaları sonrasında detaylı ve gerekçeli sonuç değerlendirme
raporları hazırlamak,
7.2.5. Hazırlanan sonuç değerlendirme raporuna diğer millî takımlarla Türk Millî Takımının teknik bir
karşılaştırmasını ekleyerek ülke Hentbolu ile diğer ülkelerin Hentbolu arasındaki farkları tespit etmek; bu fark
aleyhteyse kapatılması yönünde projeler geliştirmek,
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7.2.6. Millî takımlarla ilgili olumlu olumsuz her türlü gelişmenin özet raporlarını hazırlamak,
7.3. Millî takımların altyapısının gelişmesi, güçlenmesi ve A Millî Takımlara iyi yetişmiş sporcular verebilmesi için
Yıldız ve Genç Millî Takım antrenman sistemleri, kamp periyodlamaları, hedef turnuva takvimleri önermek,
7.3.1. Millî takımların altyapısının yeterli tekniğe erişmesi için bilimselliği kanıtlanmış, benimsenebilir antrenman
metodolojileri araştırıp geliştirerek Yıldız ve Genç Millî Takım Antrenörlerine iletilmek üzere Federasyona önermek,
7.4. Ligler ve liglerin oyuncu – antrenör kalitesini yükseltmeye yönelik öneriler getirmek, projeler geliştirmek,
seminerler planlamak,
7.5. Eğitim Kuruluyla işbirliği yapmak; Eğitim Kurulunun Hentbolu yaygınlaştırma çalışmalarına yardımcı olmak,
7.5.1. Eğitim Kurulunun koordinasyonunda; Hentbolun kulüp altyapılarında ve okullarda yaygınlaşması için
öneriler getirmek, projeler üretmek ve bunların hayata geçmesi için Eğitim Kurulu tarafından belirlenmiş
görevlilerin ihtiyaç duyduğu teknik desteği sağlamak,
7.5.2. Hentbolun kategorik gelişimi için yeni oluşumlar, organizasyon ve faaliyetler planlamak,
7.5.3. Antrenör yetiştirme kurslarında görev alırlar.
7.6. Tüm millî takımların oyuncu kadrolarını incelemek; Kurulda, herhangi bir kategoride herhangi bir millî takıma
çağırılan oyunculardan daha iyisinin/iyilerinin dışarıda kalmış olduğu kanaati hakimse durumu derhâl yazı ile
sorumlu baş antrenöre ve Federasyona bildirmek,
7.7. Millî Takımlara Federasyonun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uyan özel müsabaka ve turnuvalar
önermek,
7.8. Hedeflenen başarıya erişme yolunda millî takımlara teknik destek sağlamak; millî takım antrenörlerinin
ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi, donanım ve istihbaratı vermek; bilgiye ulaşma organizasyonu yapmak,
7.9. A Millî Takıma kaynak teşkil eden ligleri ve kategorileri gözlemleyerek analiz etmek; çıkan değer ve sonuçları
millî takım antrenörlerine ulaştırmak,
7.10. Millî takımlardaki ekolleşme çalışmalarını inceleyip uygun bulunmayanlar ve/veya diğer kategorilerle
bağlantısız olanlar hakkında rapor düzenlemek,
7.10.1. Millî takımlar arasındaki kategorik bütünlüğü sağlayacak; kategoriler arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek
formüller geliştirip önermek,
7.11. Millî takım sonuç ve istatistik arşivi oluşturmak,
7.12. Kaynak tarayarak bilimsel Hentbol literatürü geliştirmek,
7.13. Teknik komite tüm yurtiçi ve yurtdışı hentbol organizasyonlarının planlı,programlı ve de sağlıklı
yürütülmesi için yurtiçi ve yurtdışı müsabaka takvimini belirlemeli. Oluşturacağı kurul ile müsabaka
fikstürlerini yaparak takip etmelidir.
7.14. Antrenör ve il spor dalı temsilcilerinin çalışmalarını takip ederek Yönetim Kuruluna görüş
bildirmek.
7.15. Merkez Hakem Komitesi ile işbirliği yapmak, dünyadaki ve Türkiye’deki oyun anlayışı
farklılıklarının tespit etmek, buna bağlı olarak ortak eğitim çalışmaları yapmak.
7.16. Üniversiteler ile işbirliği yapmak, hentbolün gelişimine yönelik ortak projeler geliştirmek ve
uygulamak.
7.17. Kulüp antrenörleri ile ortak bir anlayış çerçevesinde işbirliği yapmak, milli takımın amaçları
doğruldusunda gerekli desteğin verilmesini sağlamak.
4

GÖREV SÜRESĠ
Madde 8- Teknik Kurulunun görev süresi 4 yıldır.
8.1. Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir.

3. BÖLÜM – DĠĞER HÜKÜMLER

TALĠMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 9- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana
statü ve talimatlar doğrultusunda alınır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 10- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde
yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.
YÜRÜRLÜK
Madde 11 - Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Hentbol Federasyonu resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 12 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür.
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