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TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 

DANIŞMA KURULU TALİMATI 
 

 
BİRİNCİ BÖLÜM   
 Genel Hükümler 

 
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Talimat, Danışma Kurulunun oluşması, görev ve yetkileri ile ilgili 

tüm usûl ve esasları düzenler.  
 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Danışma Kurulunu ve Türkiye Hokey Federasyonunun 

düzenlediği ulusal ve uluslararası tüm hokey faaliyetlerini ve bu faaliyetlerde kurula destek 
sağlanması için görevlendirilecek kişileri kapsar. 
 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesine ve 
19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yürürlüğe giren Bağımsız Spor 
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6/(i) maddesi ve Türkiye 
Hokey Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4-(1) Bu talimatta geçen;   

 
a ) Ana Statü           :    Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statü’sünü, 
b) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü’nü, 
c) Federasyon : Türkiye Hokey Federasyonu’nu, 
ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Hokey Federasyonu Başkanını, 
d) Yönetim Kurulu : Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunu, 
e) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 
f) Spor Kulübü : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, liglerde yer alma hakkı olan 

Spor Kulübünü, 
g) Kulüp Temsilcisi : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor kulüplerinin yetki belgeli 

temsilcilerini, 
h) Başkan Vekili : Federasyonun Danışma Kurulunun Koordinasyonundan sorumlu başkan 

vekilini, 
ı) Danışma Kurulu : Ulusal ve uluslararası, yurt içi ve dışındaki hokey faaliyetlerinin 

koordine ve kontrol edilmesine, planlanması ve alt yapının 
düzenlenmesine yönelik programlar geliştirmek, millî takımların hazırlık 
ve müsabaka sürecindeki hedeflere yönelik danışmanlık yapmak üzere 
millî takım antrenörlüğü, genel sekreterlik gibi görevlerde tecrübe sahibi 
kişilerden Federasyon bünyesinde oluşturulan kurulu, ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Danışma Kurulu 
MADDE 5- (1) Federasyonun ihtiyaçları doğrultusunda millî takımlar koordinasyonu, 

lig koordinasyonu, ulusal ve uluslararası faaliyet koordinasyonu, basın ve halkla ilişkiler ve 
sponsorluk alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerle en az 3 en fazla 9 kişiden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu; Federasyonun ihtiyaç nedeniyle doğrudan göreve davet ettiği 
kişilerden, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. 

(3) Danışma Kurulu; ilk toplantısında üyeler arasından bir koordinatör ve kurul işlerini 
ve yazışmalarını takip etmek üzere bir sekreter seçer. 
 

Çalışma usul ve esasları 
MADDE 6- (1) Danışma Kurulu, görev alanındaki tüm faaliyetlerde Federasyonla 

koordinasyonu sağlamak üzere üyeleri arasından bir kurul koordinatörü seçer. 
(2) Federasyon Başkanı gerek gördüğü hâllerde Danışma Kurulu toplantılarına 

başkanlık eder. 
 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 7- (1) Danışma Kurulunun görevi, Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak 

üzere aşağıda belirtilen konularda tavsiye kararları almaktır. 
a) Ülkedeki alt yapı geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarını planlama, takip etme ve 

denetlemeyi etkinleştirici projeler üretip tavsiyelerde bulunmak, 
b) Hakem ve antrenör eğitimi konusunda Eğitim Kurulu ve Hakem Kuruluna öneriler 

sunmak, 
c) Millî takımların faaliyet programlarını çıkarmak, bu programdaki faaliyetlerin diğer 

milli takımların başarılı sonuçlar alması için plan ve projeler yapmak, millî takım teknik 
heyetlerinde yer almak ve/veya millî takım teknik heyetlerine danışmanlık yapmak, 
 

Danışma Kurulunun görev süresi 
MADDE 8- (1) Danışma Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi 

kadardır. 
(2) Görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadar olmakla birlikte, Federasyon 

Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile herhangi bir üyenin ve/veya kurulun görev 
süresi sona erer. 
 

Danışma Kurulunun toplanma usul ve esasları 
MADDE 9-(1) Danışma Kurulu, görev alanına giren konularda görüşmeler yapmak ve 

tavsiye kararları almak üzere ayda bir olağan toplantı, ihtiyaç hasıl oldukça ilave toplantılar 
yapar.  

(2) Danışma Kurulu koordinatörü, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
(3) Danışma Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul 

üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına çağırabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı 
yoktur. 

(4)Üyelerin toplantı devamlılığı Federasyon Genel Sekreterliği tarafından takip edilir. 
(5) Kurul üyelerinin tüm yol ve konaklama masrafları Federasyon tarafından karşılanır 

ve kendilerine ayrıca yol ve konaklama sırasındaki masrafları için harcırah ödenir. Bir gün için 
ödenecek birim bedel, Maliye Bakanlığınca belirlenen Devlet Memurları Harcırah Esasları 
çerçevesinde 1’inci derecedeki devlet memuru harcırah bedelinden az olamaz.  
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6)  Üyeler, ismen çağırıldıkları tüm toplantılara katılmak zorundadırlar. 
7) Toplantılarda kararlar 2/3 (üçte iki) çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle 2/3 (üçte iki) 

çoğunluğun sağlanamadığı oturumlarda Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. 
8) Danışma Kurulu, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip karar defterinde imza 

altına alarak Federasyon Yönetim Kuruluna sunar. 
 
 

Danışma Kurulu Kararların Niteliği 
MADDE 10-(1) Danışma Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. 
(2)Danışma Kurulu, Federasyona, hokeyi geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları, 

ulusal/uluslararası organizasyon ve millî takım faaliyetleri, lig düzenlemeleri, tesislerin 
işletilmesi/idare edilmesi ve ilgili talimatlar olmak üzere millî takımların sağlıklı hazırlanması 
ve başarılı olması, liglerin değerinin yükseltilmesi, hokeyin spor kamuoyu gündemindeki 
yerinin ve prestijinin artırılmasına yönelik her türlü tavsiyede bulunabilir. 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Talimatta yer almayan hususlar 
MADDE 11- (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarda genel hükümler kapsamında 

Yönetim Kurulu kararı ile işlem yapılır.  
 

Yürürlükten Kaldırma 
MADDE 12- (1)  Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce 

yayımladığı talimat ve eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış 
sayılır.  
 

Yürürlük 
MADDE 13 –(1) Bu talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımı tarihinde  

yürürlüğe girer. 
 

Yürütme 
MADDE 14 –(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı 

yürütür. 
 
 
 
 
 


