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TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 

MEDYA TAKİP VE TANITIM KURULU TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Medya Takip ve 

Tanıtım Kurulu’nun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esaslarını 
düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Medya Takip ve Tanıtım Kurulunu ve Türkiye Hokey 
Federasyonunun düzenlediği ulusal,  uluslararası tüm hokey faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kurula 
destek sağlanması için görevlendirilecek kişileri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 15 Aralık 2006 tarih ve 26377 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana 
Statüye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar  

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen tanımlardan: 
a) Genel Müdürlük  : Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Federasyon  : Türkiye Hokey Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı : Türkiye Hokey Federasyonu Başkanını, 

d) Yönetim Kurulu  : Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

e) Kurul   :Türkiye Hokey Federasyonu Medya Takip ve Tanıtım Kurulunu, 

f) Kurul Başkanı : Türkiye Hokey Federasyonu Medya Takip ve Tanıtım Kurulu   
Başkanını,      

g) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 

h) Spor Kulübü : Türkiye Hokey Federasyonu faaliyetlerine katılmayı taahhüt 
eden ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor 
kulübünü, 

ı) Diğer Kurullar : Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve 
Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları, 
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j) EHF   : Avrupa Hokey Federasyonunu, 

k) FIH    : Uluslararası Hokey Federasyonunu, 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Medya Takip ve Tanıtım Kurulunun kuruluşu ve yapısı 
MADDE 5- (1) Federasyonun ihtiyaçları doğrultusunda, medya takip ve tanıtım konusunda 

bilgi ve tecrübe sahibi en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur. 

(2) Kurula üye olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
a) T.C. vatandaşı olmak 
b) En az lise mezunu olmak 
c) 20 yaşından büyük olmak 
d) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ve/veya Federasyon disiplin ve/veya ceza kurullarından 

son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada altı aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 
bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası, taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına 
seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç 
olmak üzere , altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını 
kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyet 
kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza almamış olmak. 

 
(3) Kurul; Federasyonun ihtiyaç nedeniyle doğrudan göreve davet ettiği kişilerden, 

Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. 

(4) Kurul; ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan ve kurul işlerini ve yazışmalarını 
takip etmek üzere bir sekreter seçer. 

(5) Mazeretsiz olarak 2 (iki), her ne sebeple olursa olsun yılda 3 (üç) olağan kurul 
toplantısına katılmayan, kurul tarafından görevlendirilen üyeler istenen çalışmayı yapmazsa, kurul 
üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen kişiler yeniden üye olarak atanamazlar. 

Medya Takip ve Tanıtım Kurulunun görev süresi 

MADDE 6- (1) Medya Takip ve Tanıtım Kurulunun görev süresi 4 yıldır. 

(2)  Görev süresi 4 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun 
onayı ile herhangi bir üyenin ve/veya kurulun görev süresi sona erer. 
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Medya Takip ve Tanıtım Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 7- (1) Kurulun görevi, Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda 
belirtilen konularda tavsiye kararları almaktır. 

a) Hokeyin kamuoyu nezdinde bilinirliğini artırmak amaçlı gerekli çalışmaları yapmak, 

b) Televizyon, gazete, dergi, internet, sosyal medya vb alanlarda hokey ile ilgili çıkan haberleri 
takip etmek ve federasyona bilgi vermek, 

c) Yanlış haberlerin tekzibini yapmak, gerekli gördüğü hallerde Hukuk Kuruluyla işbirliği yaparak 
haberin yayınlandığı medya organı ile ilgili hukuki işlem yapılması yönünde öneride bulunmak, 

d) Gerekli görülen konularda diğer kurullarla işbirliği içerisinde çalışmak, 

e) Federasyon Başkanı’nın ve Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirmek. 

Çalışma usul ve esasları 

MADDE 8- (1) Kurulun kararları yönetim kuruluna öneri niteliğindedir. 

(2) Kurul toplantılarında kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan konular 
değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı ve/veya sorumlu 
Yönetim Kurulu üyesi gerekli gördüğünde Kurulun toplantılarına katılır. Federasyon Başkanı 
katıldığı toplantıda kurula başkanlık yapar.  

Medya Takip ve Tanıtım Kurulunun toplanma usul ve esasları 

MADDE 9- (1) Kurul, görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını 
gözden geçirmek amacıyla Federasyon Başkanı, sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin, Genel 
Sekreterin ya da Kurul Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.  

(2)  Kurul üyelerine kurul toplantılarına katılmaları karşılığında toplantının yapıldığı il 
dışından gelenlerin kanuni harcırahları ve seyahat giderleri Federasyonca ödenir. 

(3) Kurul, Federasyon tarafından istenen teknik çalışmaları kendisine verilen süre 
içinde tamamlayarak rapor hâlinde Federasyona sunar. Kuruldan istenen çalışmaların kurul 
üyelerine dağıtımını Kurul Başkanı yapar. 

(4) Kurul, kararlarını Medya Takip ve Tanıtım Kurulu Karar Defterine yazarak imza 
altına alır. Kurul, kararlarını ve karar defterini istendiğinde Federasyon Başkan’ına veya 
Federasyon Genel Sekreteri’ne iletir. Karar defterinin tutulması ve düzeninden kurul 
başkanının belirleyeceği sekreter üye sorumludur. 

(5) Kurul salt çoğunluk ile toplanır. Salt çoğunlukla karar verir. Kurul Başkanının 
toplantıya katılamaması halinde toplantıya varsa ikinci başkan veya kurul sekreteri başkanlık 
eder. Oyların eşit olması halinde başkanın ya da toplantıya başkanlık eden sekreter üyenin 
oyu çift oy sayılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Talimatta yer almayan hükümler 

MADDE-10-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda; Yönetim Kurulu karar almaya 
yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 11-(1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitelerinde yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 12-(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı 
yürütür. 


