
HENTBOL EĞİTİM VE ALTYAPI FAALİYETLERİ İLE SPOR KULÜPLERİNİN 
DESTEKLENMESİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1- Bu talimatın amacı, Hentbol Federasyonu bütçesinin en az % 15’nin eğitim ve altyapı 
faaliyetleri ile spor kulüplerine yardım olarak kullanılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu talimat, hentbol altyapı ve eğitim faaliyetleri ile spor kulüplerini kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 
Statüsünün 8.maddesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünün 35.maddelerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu talimatta geçen; 
 
Federasyon : Hentbol Federasyonunu, 
Federasyon Başkanı : Hentbol Federasyon Başkanını, 
Spor Kulübü : Türkiye Hentbol Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor 

kulüplerini, 
Sporcu : Hentbol milli takımları ve kulüp sporcularını, 
Antrenör : Her kademede antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen 

kişiyi, 
Yardım  : Hentbol faaliyetlerinde yer alan sporculara, spor kulüplerine, teknik 

direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek ayni/nakdi 
yardımları, 

Spor Elemanı : Hentbol faaliyetlerine emeği geçen ve altyapı faaliyetlerinde 
görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, masör, spor eğitim 
uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri elemanları, 

 : İfade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim, Altyapı Faaliyetleri ve Kulüplere Yardım 

 
Eğitim ve Altyapı Faaliyetleri 
Madde 5- Eğitim ve altyapı faaliyetlerinde federasyon bütçesi ve sponsorlar da dikkate alınarak 
yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda planlamalar yapılır. 
 
Kulüplere Yardım 
Madde 6- Hentbol sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kulüpler ile ülkemizi 
uluslararası alanda başarıyla temsil eden kulüpler altyapılarda yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı 
ölçüsünde yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir. 
 
Sporcu ve Antrenörlerin Desteklenmesi 
Madde 7- Federasyonun antrenman programına tamamen uymayı taahhüt eden, sürekli hazırlık 
kamplarına katılan ve katılmayı kabul eden, sporcu ve antrenörler yönetim kurulunca belirlenecek 
aylık teşvik primi ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir. 
 
 



Federasyonca altyapı için planlanan faaliyetler ve yardım konuları 
Madde 8- Aşağıdaki konularda, federasyon yönetim kurulunun kararı ile yardım verilir. Verilecek 
yardımlar taksitlere bölünüp verilebilir. 
a) Sporcu Eğitimleri ve Gelişim Kampları, 
b) İl Karmaları Türkiye Birincilikleri, 
c) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Birincilikleri, 
d) Minikler Türkiye Şenliği, 
e) Altyapı Antrenör Eğitimleri, 
f) Malzeme Yardımları, 
g) Nakdi Yardım, 
h) Diğer Yardımlar, 
 
Yardımın Miktarı 
Madde 9 – Verilecek olan yardımın miktarı, verilme sıklığı ve kriterleri, Federasyon yönetim kurulu 
kararı ile belirlenir. Yardım miktarı belirlenirken yıl içinde kazanılan en yüksek başarı esas alınır. 
Federasyonun eğitim ve altyapı faaliyetleri ile spor kulüplerine yardım miktarı Federasyon 
bütçesinin %15’inden az olamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza ve Tescil Şartları 

 
Ceza 
Madde 10- Yardımdan yararlanabilmek için sporcu, antrenör, idareci ve benzeri elemanların son 
iki yıl içerisinde disiplin kurulunca uyarı ve daha ağır bir ceza almamış olmaları gerekir. 
 
Tescil Şartı 
Madde 11- Bu talimat kapsamında yer alan kulübün yardım alabilmesi için ilgili sezondan en az 
altı (6) ay önce tescil olması şarttır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer hükümler 

 
Talimatta Yer Almayan Hususlar 
Madde 12- Bu talimatta yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer 
müsabakalarda başarılı olan ve/veya ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve 
kulüplere, Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile yardım verilebilir.  
 
 
Yürürlük 
Madde 13- Bu talimat, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 14- Bu talimat hükümlerini Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür. 
 


