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Birinci Bölüm 

Genel Hükümler 

 

Madde-1 Amaç  

Bu yönergenin amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından buz hokeyi spor dalında, sporcuların 

ve antrenörlerin yetiştirilmesine, becerilerinin arttırılmasına ve gelişmelerine katkı sağlamak amacı ile 

belirlenen kriterlerde yabancı ve T.C. vatandaşı antrenörlere görev veren Spor Kulüplerine yapılacak olan 

Spor Kulübü Antrenör Yardımlarının esas ve usulleri belirlemektir.  

 

Madde-2 Kapsam  

Bu Yönerge buz hokeyi spor dalında Erkekler Süper Lig veya Kadınlar Süper Lig kategorilerinden en az 

birinde faaliyet gösteren, belirlenen kriterlerde yabancı antrenörlerin ve T.C. vatandaşı antrenörlerin görev 

yaptığı Spor Kulüplerini kapsar.  

 

Madde-3 Dayanak  

Bu Yönerge, 3 Nisan 2014 tarih 28961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Buz Hokeyi Ana 

Statüsüne ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ödül Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Madde-4 Tanımlar  

Bu Yönergede geçen;  

Bakan    : Gençlik ve Spor Bakanını, 

Bakanlık   : Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

İl Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,  

Federasyon    : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,  

IIHF  : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu,                           

Lig  : Federasyon tarafından Ana Statü, Yönetmelikler, Talimatlar ve Statülere 

uygun olarak düzenlenen tüm kategorilerdeki Buz Hokeyi Liglerini, 

Turnuvalarını ve Şampiyonalarını, 

Kulüp   : Bakanlık ve/veya federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, 

Antrenör : Ulusal Federasyonlardan antrenör belgesine sahip veya yabancı ülke 

vatandaşı ise Spor Akademisi/Üniversitesi mezunu kişileri, 

Yardım : Yabancı ve T.C. vatandaşı antrenör çalıştıran kulüplere yapılacak olan, Spor 

Kulübü Yardımını, 

Kategoriler    : Sporcu yaşlarına göre belirlenen ligleri, ifade eder.  

 

 

İkinci Bölüm 

Esas Hükümler 

 

Madde-5 Antrenör Yardımı Yapılacak Sezon 

Yardım hesaplamasının yapılacağı sezon 1 Ağustos – 31 Temmuz tarihleri arasını kapsar. İlgili tarihler 

arasında kulüplerde görev yapan yabancı ve T.C. vatandaşı antrenörler dikkate alınarak yardım hesaplaması 

yapılır. 

 

Madde-6 Yabancı Antrenörlerin Kriterleri 

Yabancı antrenörlerde aşağıdaki kriterler aranır. 

6.1. En az 35 yaşını doldurmuş olmak. 

6.2. Son 3 sezon içerisinde IIHF Dünya Şampiyonası Top, 1A, 1B gruplarında yer almış ülkelerin vatandaşı 

olmak. 

6.3. En az 5 yıllık antrenörlük tecrübesine sahip olmak. 

6.4. IIHF üyesi Ulusal Buz Hokeyi Federasyonlarından antrenör belgesine sahip olmak veya Spor 

Akademisi/Üniversitesi mezunu olmak. 
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6.5. Yabancı antrenörün Federasyonun düzenleyeceği kamp, şampiyona, turnuva, eğitim, kurs vb. gibi 

faaliyetlerde, Federasyon tarafından görevlendirilmeleri halinde bila bedel ile görev yapacağını yabancı 

antrenörün ve görev yaptığı kulübün taahhüt etmesi. 

6.6. IIHF Dünya Şampiyonası Top ülkelerinde En Üst Lig, 1. Lig, 2. Lig’ den herhangi birinde antrenörlük 

yapmış olmak veya 1A-1B ülkelerinde En Üst Lig veya 1. ligde antrenörlük yapmış olmak (madde 6.7. 

özelliklerini taşıyan antrenörlerde bu şart aranmayacaktır). 

6.7. IIHF Dünya Şampiyonası Top, 1A, 1B gruplarında yer almış ülkelerin A-Milli takımlarında sporculuk 

yapmış olmak veya bu ülkelerin Milli Takımlarında antrenör olarak görev yapmış olmak (madde 6.6. 

özelliklerini taşıyan kişilerde bu şart aranmayacaktır). 

6.8. Madde 6.6. ve 6.7. haricinde kalan antrenörler ile ilgili başvuruların Federasyon tarafından 

değerlendirilmesi ve uygun bulunması halinde, Lig Statülerinde ilan edilen yardım miktarının ½ oranına 

kadar yardım yapılabilir. 

 

Madde-7 Yardımdan Faydalanacak Spor Kulüplerinin Kriterleri 

Madde-6’ ya göre belirlenen yabancı antrenörlerin görev yapacağı kulüplerin Erkekler Süper Lig veya 

Kadınlar Süper Lig kategorilerinden en az birisine, yardımdan faydalanacakları sezon katılımları 

zorunludur. Her iki kategoride de liglere katılan kulüpler sadece bir yabancı antrenör için yardım alabilir. 

 

Kulüp adına yardımdan faydalanılacak sezon en az 2 (iki) T.C. vatandaşı antrenörün (1 antrenörün en az 

2.kademe veya üzerinde antrenör olması gereklidir) kulüpte görev yapması, antrenmanlarda ve 

müsabakalarda fiilen bulunması zorunludur. 

 

Antrenör yardımından faydalanmak isteyen kulüplerin federasyon tarafından ilan edilen tarihte gerekli 

evrakları tamamlayarak müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Gerekli evraklar Federasyon tarafından 

incelendikten sonra başvurular onaylanırsa, kulüp antrenör yardımı almaya hak kazanır. Federasyon 

ihtiyaçları doğrultusunda her sezon antrenör yardımı yapacağı kulüp sayısını belirleyebilir. Bu durumda 

tüm başvurular değerlendirilerek, yardımından faydalanacak kulüpler belirlenir. 

Başvuru için gerekli evraklar: 

8.1. Yabancı antrenörün geçerli pasaportu. 

8.2. Ulusal Federasyonlardan alınmış antrenörlük belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi. Spor Akademisi 

veya Üniversitesi mezunu ise diploma belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi.  

8.3. Antrenörlük kariyerini belirten özgeçmiş. 

8.4. Kulüp ve antrenör tarafından imzalı, Federasyon faaliyetlerine bila bedel katılacağını belirten 

taahhütname. 

8.5. Kulüpte görev yapan en az 2 (iki) T.C. vatandaşı antrenörün (1 antrenörün en az 2.kademe veya 

üzerinde antrenör olması gereklidir) antrenörlük belgeleri ve yabancı antrenör ile birlikte görev yapacakları 

kategorilerin beyanı. 

 

Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak Federasyon gerek görmesi halinde yabancı antrenörlerden, antrenör 

olarak görev yaptığı kulüplerden çalışma teyit yazısı,  Milli Takımlar ile ilgili ülke federasyonlarından 

alacağı çalışma teyit yazısı ve bunların Türkçe tercümelerini talep edebilir. 

 

Madde-8 Yardım Miktarı 

Madde-6 ve Madde-7’ de belirtilen kriterleri sağlayan kulüplere, Federasyondan alacakları aylık yardım 

miktarı Lig Statülerinde ilan edilir. 

 

Madde-9 Antrenör Yardımlarından Yararlanan Kulüplerin Kontrolü  

Antrenör yardımından faydalanan kulüplerin, antrenman programlarını sezon başlangıcında Federasyona 

göndermeleri gerekmektedir. Yabancı ve T.C. vatandaşı antrenörlerin görev yapacaklarını bildirdikleri 

kategorilerin antrenmanlarında ve müsabakalarında (en az bir T.C. vatandaşı antrenörün müsabakalarda 

bulunması zorunludur) fiilen bulunmaları zorunludur.  
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Federasyonun antrenmanlar da yapacağı kontrollerde aksi tespit edilmesi durumunda ilk olarak ihtar cezası, 

sonrasında tespit edilen her ihlalde aylık yardım miktarının 1/10’u oranında kesinti yapılır. Lig 

müsabakalarının oynandığı aylarda, kulübün Süper Lig maçlarının yüzdesiyle doğru orantılı olarak yardım 

hesaplanır. Örneğin; Ocak ayında 4 Süper Lig maçı olan bir kulübün yabancı baş antrenörü ve T.C. 

vatandaşı antrenörü bu maçların 3’ ünde takımın başında maça çıktıysa aylık antrenör yardımını ¾ oranında 

hak edecektir. 

 

Aylık yardım ödemelerinde, Lig Statülerinde ilan edilen idari para cezaları ve kesintiler uygulanacaktır. 

 

Madde-10 Yardım Miktarının Süresi ve Hesaplanması 

Kulüplerin, yabancı ve T.C. vatandaşı antrenörlerin görev yapacakları kategoriler ve Federasyon 

faaliyetlerinde görevlendirilmeleri dikkate alınarak yardım süresi 6 aydır (Ekim-Mart). Milli Takımlarda 

görev verilmesi durumunda bu süre Federasyon tarafından uzatılabilir.  

 

Aylık hak edilen yardım, yabancı ve T.C. vatandaşı antrenörlerin Ekim itibariyle kulüp antrenmanlarına 

katılımıyla başlar. 

 

İş bu yönerge kapsamında yardımdan yararlanacak kulübün; Erkekler veya Kadınlar Süper Lig dışında 

diğer kategorilerde lig katılımı bulunmaması halinde, kulübün Erkekler veya Kadınlar Süper Lig 

müsabakalarını tamamlandığı ay sonunda yardım sonlandırılabilir. 

 

 

Üçüncü Bölüm 

Son Hükümler 

 

Madde-12 Yönergede Yer Almayan Hususlar  

Bu yönergede yer almayan herhangi bir husus hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Federasyon 

Yönetim Kuruluna aittir.  

 

Madde-13 Yürürlük  

Bu Yönerge Federasyon resmi internet sitesinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer; kulüp, kulüp 

yöneticileri, hakemler, antrenörler, sporcular ve bu sporla ilintili tüm kurum ve şahıslara tebliğ edilmiş 

olunur. 

 

Madde-14 Yürütme  

Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 


