TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU
TEKNİK KURULU TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1.Bu Talimatın amacı; Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve
yetkileriyle çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2.Bu talimat Türkiye Atletizm Federasyonu yetkili organlarını, idarî teşkilatını, federasyonun
düzenlediği her türlü yarışmalarda yer alan tüm sporcu, antrenör, spor kulüpleri ve diğer görevlileri kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9.maddesi 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile
01 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Atletizm
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4.Bu Talimatta geçen tanımlardan:
Federasyon

:

Türkiye Atletizm Federasyonunu,

Federasyon Başkanı

:

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu

:

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Teknik Kurul Başkanı
:
Tüm Atletizm Millî Takımlarının seçimini yapan,federasyonla
koordinasyonu sağlayan, Teknik Kurulu Temsil eden, çalışmalarını yürüten ve diğer kurullar ile
gerektiğinde koordineli çalışan, Federasyon Başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile
atanan kişiyi.
Teknik Kurul Üyesi
: Atma, Atlama, Sürat-engelli kısa koşullar, ve orta-uzun mesafe
koşuları, yürüyüş ve çoklu branşları ayrı ayrı takip eden konusunda uzman Teknik Kurul Başkanına
bağlı olarak çalışan kişiyi,
Teknik Kurul Alt Üyesi
:Teknik Kurul Üyesine bağlı branşlarda uzman ve Teknik Kurul
Başkanı ile koordineli ve Teknik Kurul üyesine bağlı olarak çalışan kişiyi,
Spor Kulübü
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve/veya Türkiye Atletizm
Federasyonu tarafından atletizm branşları tescil edilmiş Ulusal veya yerel olarak faaliyet gösteren
spor kulübünü,
Diğer Kurullar
:Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve
Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları
Millî Takımlar
:Ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etmek amacı ile oluşturulan
tüm kategorilerdeki atletizm millî takımlarını,
Ligler

:Yerel, bölgesel ve ulusal tüm kategorilerde yapılan Atletizm liglerini,

Altyapı
:Yerel, bölgesel, ulusal ferdi ve takım atletizm faaliyetlerine katılan, 15
yaş altı, yıldız ve genç takım ve ferdi sporcularını,
Sporcu
:Yerel, bölgesel ve ulusal liglerde, ferdi ve takım yarışmalarında ve diğer
faaliyetlerde yer alan ferdi ve takım sporcularını,
Antrenör

:Antrenörlük belgesine sahip tüm atletizm antrenörlerini,
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Teknik Kurul Başkanı
Madde 5.Görevlendirilmesi ve görevleri
5.1.Spor geçmişinde üst düzeyde, tercihen millî takımlarda yarışmış, muhtelif antrenörlük kademelerinde görev
yapmış ve/veya millî takımlarda en az 5 kez görev almış ve/veya üniversitelerin spor bilim atletizm ana branş
dalında öğretim üyesi görevinde bulunmuş olan meslek mensupları arasından, Federasyon Başkanının teklifi
ve yönetim kurulunun onayı ile;
5.1.1.Tüm Atletizm Millî Takımlarının seçimini yapan, federasyonla koordinasyonu sağlayan,
Teknik Kurulu Temsil eden, çalışmalarını yürüten ve diğer kurullar ile gerekli koordineleri
sağlayan,
5.1.2.Federasyon Başkanı adına Teknik kurulun çalışmalarını yürüten aynı zamanda Millî Takımlar Teknik
Sorumlusu kişiyi.
Teknik Kurul
Madde 6.Kuruluşu
Teknik Kurul, Teknik Kurul Başkanı tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulunun görüşüne sunulan;
spor geçmişinde üst düzeyde atletizm yapmış, tercihen atletizm millî takımlarında yarışmış, en az 3. kademe
atletizm antrenörlük belgesine sahip, atletizm milli takımlarında antrenör olarak görev almış, tercihen branş
koordinatörlüğü görevinde olan ve/veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümünde atletizm ihtisas
dalında öğretim üyesi/görevlisi olmuş en az 5, en fazla 7 üyeden oluşur ve Federasyon Başkanının önerisi
üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve görevlendirilir.
6.1.Teknik kurulun başkanıdır.
6.2.1.Atma koordinatörü, Atlama koordinatörü, Sürat-engelli kısa koşular koordinatörü ve orta-uzun mesafe
koşuları koordinatörü, yürüyüş koordinatörü , çoklu branşlar koordinatörü kurulun doğal üyesidir.
6.3.Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir.
Çalışma Esas ve Usulleri
Madde 7.Teknik Kurulun kararları tavsiye niteliğindedir.
7.1.Teknik Kurulu toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan ve 7. maddede
belirtilen konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde
Teknik Kurul toplantılarına katılır. Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, Kurula başkanlık yapar.
7.2.Teknik Kurul görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını gözden geçirmek amacıyla
gerektiğinde toplanır.
7.3.Kurul, Federasyon Başkanının talebi üzerine veya doğrudan Teknik Kurul Başkanı tarafından olağanüstü
toplantıya çağırılabilir.
7.4.Üyeliğin Düşmesi;
7.4.1.Teknik Kurul Başkanı’nın görevi herhangi bir sebeple sona erdiği anda diğer üyelerin üyeliği
de sona erer.
7.4.2Mazeretsiz olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği düşer.
7.4.3.Aşağıda açıklanan 9.4 Maddesi ile de üyelik sonlandırılabilir.
7.5.Çalışma ve Toplantıların Kaydedilmesi;
7.5.1.Teknik Kurul, Federasyon tarafından istenen teknik çalışmaları kendisine verilen süre içinde
tamamlayarak rapor hâlinde Federasyon Sekreteryasına sunar.
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7.5.1.1.Teknik Kuruldan istenen teknik çalışmaların Kurul üyelerine dağıtımını Teknik Kurul başkanı yapar.
7.5.2.Teknik Kurul, kararlarını Teknik Kurul Karar Defterine yazarak imza altına alır.
7.5.2.1.Teknik Kurul, her toplantıyı takip eden 1 hafta içerisinde, Karar Defterini Federasyon Başkanına verir.
7.5.2.2.Karar Defterinin tutulması ve düzeninden Teknik Kurul Başkanının belirleyeceği üye sorumludur.
7.6.Teknik Kurul, ihtiyaç duyduğu ekipman, kitap, kaset, CD, bilgi ve belgeler için Federasyona gerekçeli bir
yazı ile başvurur. Uygun bulunan ihtiyaçlar zamanı içinde Federasyon sekreteryası tarafından tedarik edilerek
Teknik Kurula iletilir.
7.7.Teknik Kurul, tüm kategorilerdeki millî takım kadroları, sonuçları ve Türk Atletizm tarihi ile ilgili arşiv
düzenler; kronolojideki atletizm tarihçesi boşluklarını doldurup yanlış bilgileri ayıklayarak istendiğinde arşivini
Federasyona sunar.
7.7.1.Teknik Kurul, Başkanın onayı ile çalışmalarını daha dinamik yürütmek amacıyla görev tanımları açık
yapılmış alt komisyonlar oluşturabilir.
7.8.Teknik Kurul, Türk Atletizm tarihine ışık tutacak atletizm Müzesi ve Kütüphane çalışması için gerekli
araştırma ve çalışmaları yapar.
Görev ve Yetkiler
Madde 8.Teknik Kurulun görevi, bütün çalışmalarını bu Talimata uygun olarak ve Yönetim Kurulunun
belirleyeceği ilkeler içinde yapmak ve Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen
konularda tavsiye kararları almaktır.
8.1.Millî Takımlarımızı uluslararası başarıya taşıyacak antrenörlerin belirlenmesine ve eğitimlerine yönelik
Eğitim kurulu ile koordineli ortak çalışmalar yapmak; millî takım antrenörlerinin nitelik ve görevlerini
tanımlamak,
8.2.Millî Takımların başarıların devamlılığını sağlayacak ve gelişen, değişen sistemleri, yarışmalardaki
rakiplerin takip ve analizlerini yaparak, buna uygun yapılanma ve antrenman sistematiğini Eğitim Kurulu ile
beraber planlamak,
8.2.1.Millî takımlarda yer alan sporcuların ve antrenörlerinin antrenman sistemini inceleyerek performans
seviyelerini geliştirici, yıllık hedeflere yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması için raporlar hazırlamak,
8.2.2.Millî takımlarda yer alan sporcuların antrenman planlamalarını inceleyerek antrenman bilimi esaslar
açısından değerlendiren raporlar hazırlamak,
8.2.2.1.Teknik Kurul toplantılarına Federasyon Başkanının onayı ile davet edilen millî takım antrenörleri,
anılan toplantıya yıllık planlamaları ve çalışmalarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak katılmak
zorundadırlar, veya bu bilgileri Teknik Kurul Başkanının isteği ile toplantıya katılma koşulları oluşmadı ise
teknik kurula sunmak zorundadır.
8.2.2.2.Millî takım antrenörüyle yaptığı görüşmenin tutanaklarını ve Kurul değerlendirmesini içeren bir raporu
toplantıyı takip eden 1 hafta içinde Federasyona sunmak.
8.2.3.Yıllık planlama doğrultusunda milli takım hazırlık, gelişme, hedef ve yarışma öncesi toplanma
kamplarına davet edilecek sporcu ve antrenörlerin tespitini yaparak, Yönetim Kuruluna ve/veya Başkana
sunduktan sonra katılmasını sağlamak,
8.2.3.1.Millî takım kamp ve yarışmaları sonrasında; yapılan hazırlık antrenmanları, kamplar, malzemeler,
sporcuların ve milli takım antrenörlerinin davranışlarına ilişkin kapsamlı teknik raporlar hazırlamak,
8.2.4.Millî takım yarışmaları sonrasında detaylı ve gerekçeli sonuç değerlendirme raporları hazırlamak,
8.2.5.Hazırlanan sonuç değerlendirme raporuna tespit elden olumsuzlukların giderilmesi ve Türk atletizminin
daha ileriye götürülmesi için çözüm önerileri hazırlamak, bunun giderilmesi yönünde projeler geliştirmek,
8.2.6.Millî takımlarda ve milli takım aday kadrosunda yer alan sporcularla ilgili olumlu olumsuz her türlü
gelişmenin raporlarını hazırlamak,
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8.3.Ulusal altyapının gelişmesi, güçlenmesi ve Millî Takımlara iyi yetişmiş sporcular verebilmesi için altyapıda
yetenekli hedef sporcuların tespitini yaparak antrenman sistemleri, kamp ve yarışma periyotlaması ile,
gelişimlerini sağlamak için öneriler ve projeler hazırlamak,
8.3.1.Ulusal altyapının yeterli seviyeye erişmesi için bilimselliği kanıtlanmış, benimsenebilir antrenman
metodolojileri ve atletizmin ileri düzeyde olduğu ülkelerdeki sistemleri araştırıp geliştirerek altyapı sporcuların
antrenörlerine iletilmek üzere Federasyona önermek,
8.4.Kulüpler arası yarışmalar, ligler ve liglerde yarışan sporcu – antrenör kalitesini yükseltmeye yönelik
öneriler getirmek, projeler geliştirmek, seminer planlamaları yaparak eğitim kurulu programlarında yer
almasını sağlamak maksadıyla eğitim kurulu ile koordinede bulunmak,
8.5.Atletizmi yaygınlaştırma çalışmalarında katkıda bulunması amacı ile eğitim kurulu ile işbirliği yapmak,
8.5.1.Atletizmin kulüp altyapılarında ve okullarda yaygınlaşması için öneriler getirmek, projeler üretmek
ve bunların hayata geçmesi için Eğitim Kurulu ile ortak çalışmalar planlamak, bu amaçla belirlenmiş
görevlilerin ihtiyaç duyduğu teknik desteği sağlamak,
8.5.2.Atletizmin gelişimi için yeni oluşumlar, projeler, organizasyon ve faaliyetler planlamak,
8.6.Tüm millî takımların sporcu kadrolarını oluşturmak; Bu amaçla tüm aday sporcuların performans
durumlarını takip etmek için sistem oluşturmak.
8.7.Millî Takımların ve olimpik kadroda yer alan sporcularımızın, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine
uyan özel-resmi, ulusal ve uluslara arası yarışmalar planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak için yönetim
kurulunu bilgilendirmek,
8.8.Hedeflenen başarıya erişme yolunda millî takımlara ve üst düzey, olimpik kadro sporcularına teknik ve
diğer tüm desteği sağlamak; millî takım antrenörlerinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi, donanımı sağlamak
için bilgiye ulaşma organizasyonu yapmak,
8.9.Olimpik düzey sporcularımıza ve büyükler kategorisi Millî Takımına kaynak teşkil eden alt yapı
kategorilerini gözlemleyerek analiz etmek; çıkan değer ve sonuçları, tespit edilen yetenekli yıldız adayı
sporcuların bilgi bankasını oluşturarak takibini sağlamak,
8.10.Millî takımlardaki ekolleşme çalışmalarını inceleyip uygun bulunmayanlar ve/veya diğer kategorilerle
bağlantısız olanlar hakkında rapor düzenlemek,
8.10.1.Millî takımlar arasındaki kategoriler bütünlüğünü sağlayacak ve aralarındaki iş birliğini
kuvvetlendirecek formüller geliştirip önermek,
8.11.Üst düzey, olimpik kadrolardaki sporcularımızla ve diğer kategorilerde katıldığımız tüm uluslararası
yarışmaların, Millî takımların sonuç ve istatistik arşivini oluşturmak,
8.12.Yıllık faaliyet programlarını (yarışma-kamp-antrenör eğitim) hazırlayarak yönetim kurulunun
onayına sunmak,
8.13.Kısa, orta ve uzun vadeli (4-8-12 yıllık) master planlar hazırlayarak, bu planlama doğrultusunda
çalışmalar yapmak,
8.14.Uluslararası takvim toplantısına katılacak heyet üyelerine, faaliyet takvimi ve diğer teknik konularda
ön hazırlık yaparak stratejik destekte bulunmak,
8.15.Kaynak tarayarak bilimsel atletizm literatürü geliştirmek için eğitim kurulu ile ortak çalışmalar
yapmak,
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Görev Süresi
Madde 9.Teknik Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır.
9.1.Federasyon Başkanının görevinin sona ermesi durumunda, teknik kurulunda görevi sona erer,
9.2.Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir.
9.3.Teknik Kurul Başkanı Federasyon Başkanının teklifi, yönetim kurulunun kararı ile görevden
alınabilir. Teknik kurulun üyelerinin görevi Teknik Kurul Başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun
onayı ile görevden alınabilir.
9.4.Üyelerden herhangi birinin istifası halinde boşalan teknik Kurul Üyesi yerine Teknik Kurul
Başkanının teklifi Federasyon Başkanının onayı ile yeni bir üye atanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 10.Bu Talimatta yer almayan hususlarda Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 11.Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konu ile ilgili yayımladığı
talimat var ise yürürlükten kalkmış olur.
Yürürlük
Madde 12.Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Atletizm Federasyonu ve
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13.Bu Talimat hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı yürütür.

-5-

