TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
TEKNİK KURUL TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik
Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu talimat, Türkiye Oryantiring Federasyonun düzenlediği yarışmalar,
Ulusal Takımların oluşumu, Ulusal Takım Kampları ile ilgili çalışmaları ve Teknik Kurul ile
ilgili diğer hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9’uncu maddesi 14 Temmuz 2004 tarihli ve 25522 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor
Federasyonları çerçeve statüsü ile 22 Nisan 2007 gün ve 26501 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu Talimatta geçen tanımlardan:
a) Genel Müdürlük
:
Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon
:
Türkiye Oryantiring Federasyonunu,
c) Federasyon Başkanı
:
Türkiye Oryantiring Federasyonu
Başkanını,
ç) Yönetim Kurulu
:
Türkiye Oryantiring Federasyonu
Yönetim Kurulunu,
d) İl Müdürlüğü
:
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
e) Spor Kulübü
:
Ulusal ve Yerel Ligler ile Türkiye
Şampiyonalarında faaliyet gösteren kulübü,
f) Millî Takımlar
:
Tüm kategorilerdeki Oryantiring Millî
Takımlarını,
g) Altyapı
:
Yerel ve bölgesel yarışmalara katılan
sporcu ve kulüpleri,
ğ) Sporcu
:
Yerel ve bölgesel yarışmalara katılan ferdi
sporcu ve kulüp sporcularını,
h) Antrenör
:
Antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
ı) IOF
:
Uluslararası Oryantiring Federasyonunu,
i) Kurul Koordinatörü
:
Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla
Teknik Kurulun koordinasyonunu sağlamak,
Kurulu temsil etmek ve çalışmalarını yönetmek
üzere seçilen üyeyi,
j) Diğer Kurullar
:
Türkiye Oryantiring Federasyonu bünyesinde
yer alan kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt
kurulları,
k) Altyapı
:
Yarışmalarda yer alan tüm takımların minik,
yıldız ve genç takım sporcularını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Teknik Kurul
Madde 5-(1) Teknik Kurul en az üç en fazla beş üyeden oluşur. Federasyon
Başkanının önerisi, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon Yönetim Kurulu görev süresince
görevlendirilir. Kurulun doğal başkanı Federasyon Başkanıdır.
Teknik Kurul üyelerinde aranan şartlar
Madde 6-(1) Teknik Kurul üyelerinde aranacak şartlar;
a) Spor geçmişinde lisanslı oryantiring sporu yapmış, tercihen Millî Takımlarında yer
almış, spor kulüplerinde antrenörlük görevi yapmış, haritacılık, hakemlik veya üniversitelerin
beden eğitimi ve spor bölümünde öğretim üyesi/görevlisi görevlerinde bulunmak,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulu’ndan veya Türkiye Oryantiring
Federasyonu Disiplin Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, atı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına 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
haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal
edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
d) 25 yaşından büyük olmak,
Çalışma Usul ve Esasları
Madde 7-(1) Teknik Kurul toplantılarında Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alanı
içinde olan konular değerlendirilir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde Teknik Kurul
toplantılarına katılır.
a) Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, Kurula başkanlık yapar.
b) Teknik Kurul, görev alanına giren konularda görüşme yapmak; çalışmalarını
gözden geçirmek amacıyla yarışma dönemi içerisinde ayda bir kez ve yarışma dönemi dışında
gündem gerektirdiğinde kurul başkanının çağrısı ile en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Her
toplantıda, bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.
c) Kurul, Federasyon Başkanının talebi üzerine veya doğrudan Teknik Kurulu Başkanı
tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
ç) Toplantı gündemini kurul başkanı tespit eder.
d) Kurul gündemindeki konuları zamanı içerisinde hazırlayarak federasyona sunar.
e) Kararlar; katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde kurul
başkanının oy kullandığı kararlar geçerlidir.
f) Teknik Kurul aldığı kararları Federasyon Yönetim Kurulunun onayına sunar.
g) Kurul aldığı kararları karar defterine geçirir ve imzalar.
ğ) Karar defterinin tutulması ve saklanmasından kurul başkanı sorumludur.
Üyeliğin Düşmesi
Madde 8-(1)Teknik kurul üyeliği aşağıdaki durumlarda düşer;
a) Üyenin görevinden istifası,
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b) Mazeretsiz olarak üst üste iki, her ne sebeple olursa olsun yılda üç toplantıya
katılmamak,
c) Üyeliği b bendi gereği düşen üye, mevcut kurulun görev süresince Teknik Kurul
üyeliğine tekrar atanamaz,
ç) Seçilme şartlarından herhangi birini kaybetmiş olmak,
d) Yönetim Kurulunca görevden alınmış olmak.
Görev ve Yetkiler
Madde 9-(1) Teknik Kurulunun görevi ve yetkileri aşağıya çıkarılmıştır;
a) Ulusal takımda ülkemizi temsil edecek sporcu ve antrenörleri seçilme kriterlerini
belirlemek,
b) Ulusal Takımları, uluslar arası alanda başarıya taşıyacak sporcu ve antrenörleri
seçilme kriterlerine göre belirlemek,
c) Ulusal Takım antrenörlerinin görevlerini belirlemek,
ç) Uluslar arası yarışmalar öncesinde seçme ve performans değerlendirme kamplarına
katılacak sporcuları ve antrenörleri belirlemek,
d) Ulusal Takımların altyapı çalışmalarını belirleyerek; A takıma iyi yetişmiş
sporcular kazandırmak için Küçük, Yıldız ve Genç Ulusal Takım antrenman sistemleri ile
kamp dönemlerini planlamak,
e) Ulusal Takımlar için kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar yapmak,
f) Ulusal Takımların; uluslararası yarışma programlarını planlayarak yıllık faaliyet
programında yer verilmesini sağlamak,
g) Yarışma Talimatında yapılacak değişikleri belirlemek, yarışma özel talimatlarını
hazırlamak ve Federasyonca istenmesi halinde ihtiyaç duyulan diğer talimatların
hazırlanmasına yardımcı olmak,
ğ) Eğitim Kurulunca düzenlenecek gelişim kamp, kurs ve seminerlere katılacak sporcu
ve antrenörlerin belirlenmesine yardımcı olmak,
h) Oryantiring sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri
izlemek, Federasyona öneride bulunmak,
ı) Ulusal ve uluslar arası yarışmalar ile kamplar hakkında hazırlanmış raporları
değerlendirmek,
i) Ulusal altyapının gelişmesi, güçlenmesi ve Milli Takımlara iyi yetişmiş sporcular
verebilmesi için altyapıda yetenekli hedef sporcuların tespitini yaparak antrenman sistemleri,
kamp ve yarışma periyodlaması ile gelişimlerini sağlamak için öneriler ve projeler
hazırlamak,
j) Uluslar arası kurallarının tercüme edilmesini sağlamak, duyurmak ve uygulatmak,
k) Emniyet Kurallarının standardizasyonunu sağlamak,
l) Ulusal yarışmaların değişen şartlara göre daha verimli yapılabilmesi için gelişmeleri
takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yaparak Federasyona öneride bulunmak,
m) Yıllık faaliyet programını belirlemek,
n) Ulusal Takımların kamp takvimini hazırlamak,
o) Diğer kurullar ile görev alanındaki konularda işbirliği yapmak,
ö) Antrenör yetiştirme kurslarında gerektiğinde eğitmen olarak görev almak,
p) Yurt dışında yapılan antrenör kurslarına katılacak antrenörleri tespit etmek.
Görev Süresi
Madde 10-(1) Teknik Kurulun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi
kadardır.
a) Federasyon Başkanının görevinin sona ermesi durumunda, Teknik Kurulun da
görevi sona erer.
b) Süresini dolduran üye yeniden göreve atanabilir.
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c) Teknik Kurul Başkanı Federasyon Başkanının teklifi, yönetim kurulunun kararı ile
atanır ve aynı şekilde görevden alınabilir.
ç) 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 11-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve
statü, ana statü, talimat hükümleri ve IOF’nin çıkardığı tüzük, talimat, ilke kararları ve
mevzuatı doğrultusunda, Türkiye Oryantiring Federasyonu karar verme ve gerektiğinde
açıklayıcı ek talimat çıkarma yetkisine sahiptir.
Yürürlük
Madde 12-(1) Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Talimat, Spor Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu resmî internet sitelerinde yayımlandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 13-(1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı
yürütür.
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