
 

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU 
İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI 

 

 
Amaç 
Madde 1 – Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il’de yapılacak 
olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu çalışabilme ve federasyonun taşra bağlantılarını 
sağlayabilme amacıyla fahri olarak görev yapan hentbol il temsilcilerinin görevlerini ve atanma 
şekillerini düzenlemektir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu Talimat, hentbol il temsilcilerinin atanma görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu Talimat, 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanun’un 7 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Talimatta geçen; 
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 
Genel Müdür  : Spor Genel Müdürünü, 
Federasyon  : Türkiye Hentbol Federasyonunu, 
Federasyon Başkanı : Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanını, 
İl Müdürlüğü  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 
İl Temsilcileri  : Hentbol spor dalı il temsilcilerini, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ KISIM 

Esas Hükümler 
  

Kuruluş 
Madde 5- (Değişik: RG-12.04.2011-27903)Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde 
federasyon İl temsilcilikleri kurulabilir. İl temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün 
onayı ile görevlendirilir. 
İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri 
Madde 6-  

a. İl temsilcilerinde hentbol spor dalında sporcu, antrenör, hakem, gözlemci veya yöneticilik 
yapmış, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış olma gibi nitelikleri ile birlikte aşağıdaki 
şartları taşıması aranır. 
1. T.C. vatandaşı olmak, 
2. 25 yaş ve yukarısı olmak, 
3. En az lise mezunu olmak, 
4. Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak, 
5. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya 

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 
mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

6. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 
kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak. 



b. İl temsilcisi görevlendirmeleri, federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde 
dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması 
halinde il spor dalı temsilcisi ataması da buna göre yapılır. 

c. İl temsilcisi atamalarıyla ilgili duyurular, il müdürlüklerince müracaatlardan on gün önce il 
müdürlüğü ilan panolarında ilan edilmek suretiyle yapılır. 

d. İl temsilcisi olmak isteyen ve bu maddede belirtilen niteliklere sahip olanlar bulundukları ilin il 
müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler. İl müdürlükleri müracaatları değerlendirir ve 
nitelikleri uygun olanların adaylıklarını kabul ederek varsa görüş belirteceği adayı da tespit 
ederek federasyona gönderir. Adaylar arasından il müdürünün uygun görüşü de dikkate 
alınarak federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile hentbol il temsilcisi 
görevlendirilir. Görevlendirilmesi yapılan hentbol il temsilcisinin adı soyadı ilgili il 
müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 

e. İl temsilcisi, görevli olduğu ildeki spor kulüplerinin yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile 
antrenör, yönetici vb. görevlerde aktif olarak görev alamazlar. Kulüp üyesi olarak devam 
etmelerine izin verilebilir. 

f. İl temsilcisinin altında görev yapmak üzere, il temsilcisinin uygun görüşü ve il müdürünün 
onayı ile hentbol il temsilci yardımcısı görevlendirilebilir. 
  

İl Temsilcilerinin Görevleri 
Madde 7- İl temsilcilerinin görevleri şunlardır. 

a. Federasyonun görevlerine uyumlu olarak mahalli spor programlarını yürütürler ve 
yürütülmesini izleyip, denetler. 

b. Spor teşekküllerinin, sporcuların spor temasları programını federasyonun faaliyet programı 
ile çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor programları ve bütçe imkânlarını dikkate 
alınarak mahalli spor programını hazırlar, federasyonun onayından sonra uygular, denetler, 
sonuçlarının tescilini sağlar. 

c. Federasyon talimatlarının spor teşekkülleri ile ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlar. 
d. hentbol faaliyetleri içinde yer alan tüm antrenör, hakem, gözlemci vb. hentbol görevlilerine 

dair eğitim hizmetlerini, federasyonları ile işbirliği yaparak programlar ve yürütür. 
e. Mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli gördükleri mevzuat 

düzenlemesi için önerilerde bulunurlar. 
f. Mahalli faaliyetlerin kayıtlarının tutulmasını sağlarlar. 
g. Federasyonun o mahalde vereceği temsilcilik, gözlemcilik, deneticilik ve organizatörlük gibi 

görevleri yaparlar. 
h. İlinde çıkabilecek sportif anlaşmazlıkları tertip kurulu ile birlikte birinci derecede çözüme 

bağlarlar. 
i. Hentbol dalındaki yıllık faaliyetlerin sonuçlarının, il yıllığına konulmasını sağlarlar, 
j. Mahallerindeki en başarılı sporcu ve spor teşekküllerinin ili temsil kabiliyetlerinin 

geliştirilmesini sağlayıcı ve idame ettirici tedbirleri alır. 
k. İhtisas kulüplerinin kurulmasını sağlayıcı çalışmalar yürütür. 
l. Spor faaliyetlerinde görev alan tüm fahri görevlilerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak üzere il 

müdürlüğü ile işbirliği yapar. 
  

İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 8- İl temsilcileri, federasyonun mahalli teknik spor yöneticisi ve mahallindeki spor 
faaliyetlerinin uygulamaları ile ilgili resmi ve teknik merciidirler. 

İl temsilcileri, federasyonun statü, talimat ve genelgelerinin illinde uygulanmasında ve 
yürütülmesinde; federasyona ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında il 
müdürlüğüne karşı sorumludurlar. 

İl temsilcileri il veya ilçe müdürlüklerince yapılacak olan toplantılara katılarak hentbol ile ilgili 
bilgi ve rapor verirler. Hentbolun daha iyi duruma getirilmesi için öneride bulunurlar. İl temsilcisi 6 



ayda bir federasyona faaliyetleri hakkında rapor verir. İl temsilcileri üzerlerine zimmetli demirbaşları 
teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.  

  
Görevden Ayrılma 
Madde 9 – İl temsilcileri, başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve talimatlara aykırı davranışlarının tespit 
edilmesi halinde atandıkları usulle görev süresi dolmadan görevden alınabilirler. Bu şekilde görevden 
alınanlar tekrar aday olamazlar. Görevinden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan 
veya ölen spor dalı temsilcilerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir temsilci federasyon 
başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. 65 yaşını dolduran il temsilcisinin görevi 
kendiliğinden sona erer. 

   
ÜÇÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler 

  
Yürürlük 
Madde 10 – Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

  
Yürütme 
Madde 11 – Bu Talimatı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür. 


