TBHF EĞİTİM KURULU TALİMATI

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
EĞİTİM KURULU TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1 –
(1) Bu talimatın amacı, Buz Hokeyi Federasyonu Eğitim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2 –
(1) Bu talimat, Sporcu, Antrenör, Öğretici, Kulüp, Hakem ve Buz Hokeyi ile ilgili kurum ve
kuruluşların eğitim çalışmalarını kapsar.
DAYANAK
Madde 3 –
(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Ek 19 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları
çerçeve statüsü ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu başkanını,
d) Yönetim Kurulu : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu yönetim kurulunu,
e) Teknik Kurul : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu teknik kurulunu,
f) MHK (Merkez Hakem Komitesi): TBHF MHK’sini
g) Eğitim Kurulu : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu eğitimi kurulunu,
h) Antrenör : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile
tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya Federasyondan belge
almış olan kişiyi,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER
EĞİTİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 5 – (1) Eğitim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Kısa, orta ve uzun vadeli eğitim programlarını düzenlemek ve denetlemek,
b) Buz Hokeyi sporunun geliştirilmesinde kurs, seminer, sempozyum, vs. düzenlemek,
eğitim materyallerinin (broşür, dergi, kitap, makale, CD vb.) hazırlanması ve
yayınlanmasını sağlamak,
c) İlgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yıllık eğitim faaliyet programının
hazırlanmasında Federasyona teklifte bulunmak,
d) İlgili merkezlerde Buz Hokeyi temel eğitim kursları açılmasına öncülük etmek, pilot
bölgeler oluşturmak ve gelişim kurslarını teşvik etmek,
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e) Buz Hokeyi antrenörü ile öğreticisi yetiştirilmesinde, eğitim ve bilimsel destek
programlarının yürütülmesinde, üniversite, uzman kişi, ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak,
f) MHK ile koordineli çalışarak Hakem, Hakem Gözlemcisi eğitim, kurs ve seminerlerinin
planlamasını yapmak.
g) Her kademedeki antrenör ve öğretici kurs ve seminerlerini düzenlemek için
çalışmalarda bulunmak ve talimatlarını hazırlamak ve federasyona sunmak,
h) Her kademedeki antrenör ve öğretici için kurs ile hizmet içi eğitim programlarını
düzenlemek, yürütmek,
i) Buz Hokeyi eğitimi kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim
faaliyetlerinin asgari kriterlerini belirlemek,
j) Yurt dışından alınan antrenör ve öğretici belgelerinin denklik işlemlerini yapmak ve
sonuçları rapor halinde Federasyona sunmak,
k) Federasyon ceza ve hukuk kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek.
l) Yardımcı elemanlar (Gözlemci, Temsilci, Saha Komiseri vb.) eğitim programlarının ve
talimatlarının hazırlanması,
KURULUŞ VE GÖREV SÜRESİ
Madde 6 –
(1) Eğitim kurulu, yönetim kurulu ya da adına TBHF Başkanı tarafından atanan 1 Başkan ve en
az yedi üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir as başkan ve bir sekreter seçerler.
(2) Eğitim Kurulunun görev süresi, atanmalarından itibaren yönetim kurulunun görev süresi
kadardır. Yönetim kurulu ya da adına TBHF Başkanı gerekli gördüğü hallerde mevcut üyelerde
re’sen değişiklik yapabilir.
TOPLANTILAR
Madde 7 –
(1) Eğitim kurulu yılda en az dört defa olmak üzere Federasyonun çağrısı üzerine toplanır. Kurul
toplantılarına iki defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği eğitim kurulu tarafından tekrar
değerlendirilir. Kurul toplantıları; kurul başkanının başkanlığında yapılır. TBHF Başkanının
atadığı sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi gerekli gördüğünde toplantılara katılır ve başkanlık yapar.
Federasyon başkanı gerekli görmesi halinde toplantılara katılır ve başkanlık eder. Kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar
alınmış sayılır. Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir
araya gelebilir. Üyeliğin düşmesi halinde, yönetim kurulu ya da TBHF Başkanının onayı ile yeni
üye atanabilir.
TALİMATTA YER ALMAYAN KONULAR
Madde 8 –
(1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – SON HÜKÜMLER
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 9 –
(1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Genel Müdürlüğün veya Federasyonun daha önce bu
konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.
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YÜRÜRLÜLÜK
Madde 10 –
(1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Buz Hokeyi Federasyonu Internet sitesinde yayımlandığı
tarihinden yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 11 –
(1) Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür.
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