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TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TEKNİK KURUL 

TALİMATI 

 

                   1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  

AMAÇ  

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Curling dalı haricindeki Türkiye Buz Pateni 

Federasyonu Dallarının Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir.  

KAPSAM  

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Buz Pateni Federasyonu yetkili organlarını, idarî 

teşkilatını, Federasyonun düzenlediği faaliyetlerde yer alan tüm sporcuları, spor kulüplerini ve 

spor elemanlarını kapsar. 

DAYANAK 

Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 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 15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Buz Pateni 
Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Statüye dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR  

Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan: 

a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Federasyon: Türkiye Buz Pateni Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı: Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanını, 

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

      e) Teknik Kurul                    



                                            e) Teknik Kurul: Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Curling haricindeki diğer 

dallarının Teknik Kurulunu,  

f)  Kurul Başkanı :Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla Teknik Kurulun 

iletişimini sağlamak, Kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen 

üyeyi, 

g) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

h) Spor Kulübü:  Türkiye Buz Pateni Federasyonu  faaliyetlerine katılan ve Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş  Spor Kulübünü, 

ı)  Diğer Kurullar:  Türkiye Buz Pateni Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve 

Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları 

i) Millî Takımlar: Curling dalı haricindeki tüm kategorilerdeki Buz Pateni millî 

takımlarını, 

j)Sporcu: Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyetlerine katılan lisanslı sporcuları,  

k)Antrenör: Buz pateninin ilgili dalında Antrenörlük sertifikasına sahip antrenörleri, 

l) ISU: Uluslararası Buz Pateni Federasyonunu, 

 

                                                                                                                               
ifade eder. 

 

                   2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER 

 

KURULUŞ                

Madde 5- Teknik Kurulun oluşumu, üyelerinin seçimi, atanması ve görev süresi 

bu maddeye göre belirlenir.  

a) Teknik kurul üyeleri aşağıdaki şartlarından bir (1) tanesine sahip kişiler arasından, 

Federasyon Başkanının önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilir. 

1) En az 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak, 

2) 3 yıl ve üzerinde Teknik Uzmanlık yapmış olmak, 

3) En az 5 yıl faal kulüp antrenörlüğü veya en az 5 yıl muhtelif antrenörlük kademelerinde 

görev yapmış olmak, 

4)  En az Milli Hakem( Türkiye Buz Pateni Federasyonu Hakem Talimatı’nda belirtilen) 

seviyesinde olmak, 

5)  Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde ilgili  dalda 2 yıl öğretim üyesi/görevlisi 

olmak,  



b) Kurul, Federasyon Başkanı’nın kurulu Yönetim Kurulu’nun onayına sunmasıyla, kurul 

başkanı dahil en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur.  

c) Federasyon başkanı, kurul başkanını ayrıca belirterek Yönetim Kurulu’nun onayına 

sunar.  

d) Teknik Kurul’un görev süresi 4 yıldır. Federasyon Başkan’ın herhangi bir sebeple 

görevden ayrılması halinde Teknik Kurul’un görevi de sona erer. Ancak yeni Yönetim 

Kurulu seçilene kadar Teknik Kurul üyeleri göreve devam eder.  

e) Üyeliği düşen veya herhangi bir sebeple sona eren üye bu talimatın 5. Maddesindeki 

usullere göre tekrardan atanabilir.  

f) Kurul, kendi arasından bir kişiyi ikinci başkan veya kurul sekreteri olarak seçebilir. 

Seçilen kişi Federasyon Başkanı’na onaylaması için bildirilir. İkinci başkan veya kurul 

sekreteri olarak seçilenler Kurul başkanı olmadığında onun görev, yetki ve 

sorumluluklarına sahiptir.  

Madde 6- Teknik Kurul Başkanı’nın görevleri şunlardır; 

a) Federasyon ile Teknik Kurul arasındaki iletişimi sağlamak. 

b) Teknik Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplantıya çağırmak. 

c) Teknik Kurul toplantılarına başkanlık etmek. 

d) Teknik Kurul üyeleri arasında gerek görürse görev dağılımı yapmak. 

e) Teknik Kurul faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili olarak Federasyon Başkanı’na ve 

Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.  

f) Kurul üyelerinin toplantılara katılımını denetlemek. Toplantılara katılmaması 

sonucu üyeliği düşmesi gereken üye veya üyeleri Federasyon Başkanı’na 

bildirmek. 

g) Kurul Üyelerine verilen görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek.  

h) Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yapmak.  

 

Madde 7- Teknik Kurul üyelerinin üyelikten düşmesi; 

a) Mazeretsiz olarak üst üste 2, her ne sebeple olursa olsun 4 olağan kurul toplantısına 

katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

b) Kurul tarafından görevlendirilen üyeler istenen çalışmayı yapmazsa, kurul başkanı 

Federasyon başkanına, üyenin uyarılması veya üyelikten çıkarılması konusunda 

bildirimde bulunur. Federasyon başkanı üyenin uyarılması veya üyelikten 

düşürülmesine karar verir. Federasyon Başkanı, Kurul başkanının bildirimine rağmen 

üye hakkında herhangi bir yaptırım kararı vermeyebilir. 

c) Federasyon Başkanı, Kurul üyelerini yönetim kuruluna sunacağı geçerli bir gerekçe ile 

her zaman görevden alabilir.  

d) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Dallar Ceza Yönetmeliği ve Türkiye Buz 

Pateni Federasyonu Disiplin Talimatı hükümlerine göre altı(6) aydan fazla hak 

mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer.  



e) Kurul üyesinin istifası etmesi ile kurul üyeliği düşer.  

KURULUN TOPLANTI ESASI VE USULLERİ 

Madde 8- Teknik Kurul, Kurul başkanının başkanlığında toplanır. Teknik Kurul 

başkanının olmadığı hallerde kurula ikinci başkan veya kurul sekreteri başkanlık eder.  

a) Kurul, toplantılarını salt çoğunluk ile yapar, kararlarını salt çoğunluk ile alır. Kararlarda 

oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu çift oy sayılır. 

b)  Kurul, faal sezon içerisinde en az 4 kere toplanır.   

c) Kurul, kararlarını Teknik Kurul Karar Defterine yazarak imza altına alır.  

d) Kurul, olağan veya olağanüstü olmak üzere toplanır.  Toplantının tarihi ve yeri Kurul 

başkanı tarafından Federasyon Sekreterliğine bildirilir. Federasyon sekretaryası üyelere 

toplantı tarihini ve yerini bildirir.  

e) Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Kurul başkanı her zaman Teknik Kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir.  

f) Federasyon Başkanı veya kuruldan sorumlu yönetim kurulu üyesi gerek gördüğünde 

Kurul toplantılarına katılabilir. Federasyon Başkanı katıldığı toplantıda kurula başkanlık 

yapar. 

 TEKNİK KURULUN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ 

Madde 9- Teknik Kurulun aldığı kararlar yönetim kuruluna öneri niteliği taşır. 

a) Kurul, toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular 

değerlendirilir. 

b) Kurul, görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını gözden geçirmek 

amacıyla toplanır. 

c) kurul, yıllık faaliyet programı hazırlar, iştirak edilecek ulusal ve uluslararası yarışmaları 

saptar, faaliyet programında yer alan yarışma programlarını, koşullarını düzenler. 

d) Kurul, Federasyon Başkanın onayı ile çalışmalarını daha dinamik yürütmek amacıyla 

görev tanımları açık yapılmış alt kurullar oluşturabilir. 

e) Kurul, Millî Takımlarımızı uluslararası başarıya taşıyacak antrenör profillerini belirlemeye 

yönelik çalışmalar yapar; millî takım antrenörlerinin nitelik ve ödevlerini tanımlar. 

f) Kurul, uzun, olimpik, orta ve kısa vadeli yarışma, kamp ve organizasyonları içeren 

faaliyet programları düzenler ve bunların uyumlu yapılmasını sağlar. 

g) Kurul, alt yapı sporcularının yarışma programlarını ve yarışma esaslarını düzenler. 

h) Kurul, altyapı çalışmamalarını destekleyici, buz pateninin yaygınlaşmasını sağlayıcı 

çeşitli organizasyonlar düzenler. 

i) Kurul, Milli takımlarda yer alacak sporcuların belirlenmesini sağlar ve turnuvaların 

esaslarına uygun temsil yeteneğini oluşturacak sporcuların kriterlerini belirler. 

j) Kurul, çeşitli yaş gruplarındaki sporculara yönelik test ve ölçüm metotları saptar ve 

uygular. 



k) Kurul, Millî Takımlarda yer alan sporcuların katılacakları turnuvalar ve organizasyonlar 

için gerekli kamp, diyetisyen, masör, v.b. ihtiyaçları saptar ve tedarik eder. 

l) Kurul, Millî Takımların elde ettiği geçmiş başarıların devamlılığını sağlamak için gelişen, 

değişen sistemleri takip edip yayımlar. Çağa uygun yapılanma ve antrenman 

sistematiği planlar. 

m) Kurul, Millî takım antrenörlerinin antrenman sistemini inceler, gerekli düzenlemelerin 

yapılması için raporlar hazırlar. 

n) Kurul, ihtiyaç duyulması hâlinde Millî Takım antrenörlerinin görüşlerini almak üzere 

toplantılarına davet eder.Toplantılarda davet edilen Millî Takım antrenörlerinin oy hakkı 

yoktur.  

o) Kurul, kurul üyelerinden biri görevli olarak gitmişse, Millî takım müsabaka, turnuva 

ve/veya şampiyonaları sonrasında ayrıntılı ve gerekçeli sonuç değerlendirme raporları 

hazırlar. 

p) Kurul, sporcu ve antrenör kalitesini yükseltmeye yönelik öneriler getirir, projeler 

geliştirir ve seminerler planlar.  

r) Kurul, Eğitim Kurulu ile işbirliği yapar, gerektiğinde görüş bildirmek amacı ile karşılıklı 

olarak toplantılara dahil olur; Eğitim Kurulu’nun buz patenini yaygınlaştırma 

çalışmalarına yardımcı olur. 

s) Kurul, buz pateninin kategorik gelişimi için yeni oluşumlar, organizasyon ve 

faaliyetler planlar. 

t) Kurul, Millî Takımlara, Federasyonun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uyan özel 

müsabaka ve turnuvalar önerir. 

u) Kurul, hedeflenen başarıya erişme yolunda millî takımlara teknik destek sağlar; millî 

takım antrenörlerinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi, donanım ve istihbaratı verir; 

bilgiye ulaşma organizasyonu yapar, yurt dışı eğitim programları saptar, katılacak 

antrenörleri ve antrenör yardımcılarını  belirler.  

v) Kurul, Millî Takımlara kaynak teşkil eden yarış ve kategorileri gözlemleyerek analiz 

eder; çıkan değer ve sonuçları millî takım antrenörlerine ulaştırır. 

y) Kurul, uluslararası yarışmalarda görev alacak antrenörleri, o turnuvada yer alacak 

sporcuların antrenörleri içinden nicelik ve nitelik yönünden saptar ve belirlemesini 

yapar. 

 

KURUL ÜYELERİNİN HAKLARI 

Madde 10- Kurul üyelerine kurul toplantılarına katılmaları karşılığında toplantının 

yapıldığı il dışından gelenlerin Federasyonca belirlenen harcırahları ve seyahat giderleri  ödenir. 

Kurul üyelerine Federasyon tarafından verilen diğer görevlerde, Türkiye Buz Pateni 

Federasyonu Görev Yolluk ve Harcırah Talimatı esaslarına göre giderleri ödenir.  

Kurul üyelerinin işyerlerinden izin alması gereken durumlarda gerekli izin yazısı 

Federasyon Başkanlığı’nca yazılır. 



 

3. BÖLÜM - DİĞER HÜKÜMLER 

 

TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR 

Madde 11-  Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; yönetim kurulu kararı 

doğrultusunda alınır. 

YÜRÜRLÜK 

 Madde 12 - Bu Talimat, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün Resmî İnternet 

Sitesinde yayımlandığı  tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

 Madde 13 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı 

yürütür. 

 

Geçici Madde 1- Bu talimatın Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim 

Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra Teknik kurul, talimata uygun 

olarak yeniden düzenlenir.  

Geçici Madde 2- Bu talimatın yürürlüğe girmesinden önce Teknik Kurul 

üyeliği yapan kişiler için işbu talimatın 5. Maddesinin a bendindeki şartlar 

aranmaz. 

 

 

 


