TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1-(1) Bu talimatın amacı, Türkiye Oryantiring Federasyonu bünyesinde
görev yapacak yan kurulların Oryantiring Federasyonuna karşı yükümlülüklerine ilişkin esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu talimat, Türkiye Oryantiring Federasyonu, yan kurullarının çalışma görev,
yetki ve sorumlulukları ile kurul üyeliklerine atanabilme esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları
Çerçeve Statüsü ile 22 Nisan 2007 tarih ve 26501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu talimatta geçen;
a) Bakanlık
:
b) Bakan
:
c) Genel Müdürlük
:
ç) Genel Müdür
:
d) Federasyon
:
e) Federasyon Başkanı
:
f) İl Müdürlüğü
:
g) İl Müdürü
:
ğ) IOF
:
h) Kurul
ı) İl Temsilcisi

:
:

Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanını,
Spor Genel Müdürlüğünü,
Spor Genel Müdürünü,
Türkiye Oryantiring Federasyonunu,
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanını,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
Federasyonun Üyesi olduğu Uluslararası Oryantiring
Federasyonunu,
Türkiye Oryantiring Federasyonu Yan Kurulu,
Federasyonu İl Temsilcisini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Yan Kurulların Belirlenmesi, Görev Süresi, Toplantılar ve Kararların Alınması
Madde 5-(1) Yan Kurullar Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Yan kurullar
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan veya olağanüstü toplanır. Toplantıda alınan kararlar
karar defterine yazılarak imzalanır. Yan Kurulların görev süresi Federasyon Başkanının görev
süresi kadardır. Federasyon Başkanının istifası ile yan kurulların görev süresi sona erer. Ancak yeni
kurul seçilinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Kurul üyelerinin istifası halinde yeni kurul
üyeleri yönetim kurulunca atanır.
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Yan Kurul Üyelerinde Aranacak Ortak Şartlar
Madde 6-(1)Yan kurullara atanacaklarda ortak olarak aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak veya affedilmiş olsalar dahi yüz kızartıcı bir
suçtan mahkûm olmamak.
b) Genel Müdürlük Ceza veya Federasyon Disiplin Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile
cezalandırılmamış olmak.
Teknik Kurul
Madde 7-(1) Teknik Kurul bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden
az, yedi kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Oryantiring de bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
b) Teknik Kurulunun görevleri
1) Oryantiring ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak.
2) Milli Takıma çağrılabilecek sporcuları belirleyerek bu konuda Federasyon Yönetim
Kuruluna görüş bildirmek.
3) Milli Takım antrenörlüğü yapabilecekler hakkında Federasyon Yönetim Kuruluna teknik
öneride bulunmak.
4) Oryantiring müsabakaların teknik reglamanını hazırlamak, müsabakalar sırasında teknik
anlaşmazlıklar ile ilgili görüş bildirmek.
5) Malzeme araç ve gereçlerle ilgili yenilikleri takip ederek bu araç ve gereçlerin temini
için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
6) Yıllık faaliyet programları ile ilgili olarak görüş ve öneride bulunmak.
7) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Eğitim Kurulu
Madde 8-(1) Eğitim Kurulu bir Başkan yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden az
yirmibeş kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Oryantiring de sporcu, antrenör ve idareci özgeçmişi bulunmak.
b) Eğitim Kurulunun Görevleri
1) Spor dalı ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, sporcu, monitör, antrenör,
yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile spor eğitim plan ve
programlarını hazırlamak, ilgili kurullara göndermek ve uygulanmasını sağlamak,
2) Kurs ve seminerlerde eğiticilik görevi yapacaklar hakkında Yönetim Kurulu’na görüş
bildirmek,
3) Oryantiring ile ilgili antrenman programları yapmak, spor dalının gelişip yayılabilmesi
için tanıtım seminerlerini düzenlemek,
4) Antrenör ve il Oryantiring temsilcilerinin çalışmalarını takip ederek Yönetim Kurulu’na
görüş bildirmek,
5) Oryantiring ile ilgili olarak açılan Sporcu Eğitim Merkezlerinin çalışmalarını Eğitim
Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak izlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
6) Oryantiring ile ilgili yayın ve filmleri hazırlamak veya temin etmek. Bu husus ile ilgili
olarak gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,
7) Çalışmalarında Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
8) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Merkez Hakem Kurulu
Madde 9-(1) Merkez Hakem Kurulu ile ilgili hususlar Türkiye Oryantiring Federasyonu
Hakem Talimatı esasları doğrultusunda düzenlenir.
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Sağlık Kurulu
Madde 10-(1) Sağlık kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden
az, yedi kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Spor sakatlanmaları, spor beslenmesi dallarında ihtisas yapmış en az Doktor Unvanında
Uzman olmak.
b) Sağlık Kurulunun Görevleri
1) Sporcu, hakem ve antrenörlerinin sağlık kartlarını düzenlemek ve bunu sisteme
bağlamak,
2) Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak,
3) Müsabakalarda bulundurulacak sağlık araç ve gereçleri hakkında öneride bulunmak,
4) Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezleri ile işbirliği yaparak sporcuların dengeli
beslenmelerine ilişkin programları hazırlamak, performans testleri ve sağlık kontrolleri yapmak
veya yaptırmak.
5) İlk yardım kurs ve seminerleri ile ilgili müfredat programı geliştirmek ve eğitim
programlarını düzenlemek,
6) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Harita Kurulu
Madde 11-(1)Harita Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden
az yirmiiki kişiden fazla olamaz.
a)Aranan Özel Şartlar
1) Oryantiring sporu ile ilgili bilgi sahibi olmak,
b) Harita Kurulunun Görevleri
1) Federasyonda harita arşivinin kurulması ve idamesinin sağlanmasını yapmalı,
2) Oryantiring harita çizicilerin yetişebilmesi için kurs ve seminerler düzenlemek ve üst
düzeyde yurt içi ve yurt dışında yapılacak kurs ve seminerlere harita çizicilerinin gönderilebilmesi
için Federasyona teklifte bulunmak,
3) Müsabaka yapılacak alanların haritalarının çizimini yapmak veya yaptırmak,
4) Yurtdışından Oryantiring harita uzmanlarını Türkiye’ye getirilmesi için Yönetim
Kuruluna teklifte bulunmak,
5) Müsabakalarda parkur ve hedef tespitlerini yapmak. Müsabakaların amacına ulaşabilmesi
için tedbir almak veya aldırmak,
6) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Dış İlişkiler Kurulu
Madde 12-(1) Dış İlişkiler Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç
kişiden az yedi kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak,
2) Oryantiring sporu ile ilgili bilgi sahibi olmak.
b-) Dış İlişkiler Kurulunun Görevleri
1) Uluslararası Federasyonun kurullarında görev alabilmek için girişim ve temaslarda
bulunmak. IOF’nin eğitim yayınları, faaliyet programlarını takip etmek, uluslararası kural
değişikliklerinin tercümelerini yaparak Federasyona bildirmek,
2) Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı
ve reglamanlarını tercüme ederek önemli olanlarını takibini yapmak ve Federasyona bildirmek,
3) Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı,
reglaman ve davetlerini hazırlamak ve Federasyona iletmek,
4) Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı
bilgiler vermek,
5) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
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Sponsorluk Kurulu
Madde 13-(1) Sponsorluk Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç
kişiden az yedi kişiden fazla olamaz.
a)Aranan Özel Şartlar
1) Sponsorluk konusunda deneyimi ve geniş sosyal çevreye sahip olmak.
b) Sponsorluk Kurulunun Görevleri
1) Federasyona Ana Sponsor bulunması için çalışmalar yapmak,
2) Federasyon faaliyetlerinin pazarlanması konusunda dosyalar hazırlayarak sponsor
girdisini çoğaltmak,
3) Ulusal ve uluslararası müsabakaların sponsorlar vasıtasıyla yaptırılması çalışmalarında
bulunmak,
4) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Organizasyon Kurulu
Madde 14-(1) Organizasyon Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç
kişiden az yedi kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Organizasyon konusunda deneyimli olmak ve geniş sosyal çevresi bulunmak.
b) Organizasyon Kurulunun Görevleri
1) Federasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaların organizasyonu için yarışmalar öncesi
sırası ve sonrasında yapılması gereken hususları tespit ederek bu konularda görüşmeler yapmak,
2) Federasyon Yan Kurul Başkanları ile gerekli koordinasyon ve iletişimi sağlayarak
yarışmaların organizasyon yönünden istenen amaca ulaşmasını sağlamak,
3) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.
İletişim ve Tanıtım Kurulu
Madde 15-(1) İletişim ve Tanıtım Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye
sayısı üç kişiden az yedi kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Yazılı ve görsel basınla ilgili görevlerde bulunmuş veya halen ilgisi olmak,
2) İyi düzeyde sosyal çevresi bulunmak.
b) İletişim ve Tanıtım Kurulunun Görevleri
1) Oryantiring sporunun tanıtımı için programlar hazırlamak,
2) Görsel ve Yazılı basın ile gerekli iletişim kurularak Federasyon faaliyetlerinin
yayınlanması ve programa alınması çalışmalarında bulunmak,
3) Yarışmalar öncesi ve sonrasında federasyon faaliyetlerini görsel ve yazılı Basın ve yayın
kuruluşlarına bildirmek,
4) Haber özelliği taşıyan faaliyetleri CD ve kitapçık haline getirilerek ilgili kurum kuruluş
ve tüm Oryantiring sevenlere duyurmak,
5) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Arşiv Kurulu
Madde 16-(1) Arşiv Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden
az yedi kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Oryantiring sporunda öz geçmişi ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Arşiv Kurulunun Görevleri
1) Federasyonun kuruluşundan bu zamana kadar geçen sürede yapılan yarışmaların
neticelerini Teknik Kurul ile koordineli olarak arşivlemek,
2) Oryantiring sporunun kuruluşunda ülkemize gelişi ülkemizdeki çalışma ve kuruluşu ile
ilgili bilgi ve belgeleri toplayarak bir arşiv oluşturmak,
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3) Yapılan ve yapılacak tüm yarışmaların neticeleri ve görüntülerini ve ayrıca hazırlanan
ilan ve afişlerin arşivlerini yapmak,
4) Şimdiye kadar ülkemizde çizilen ve çizilecek tüm Oryantiring haritalarının (CD) bazında
ve çıktı kapsamında arşivlerini yapmak,
5) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
Üniversiteler ve Arge Kurulu
Madde 17-(1) Üniversiteler ve Arge Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye
sayısı üç kişiden az onbeş kişiden fazla olamaz.
a) Aranan Özel Şartlar
1) Oryantiring sporunda öz geçmişi bulunmalı ve milli eğitimle ilgili bir görevi olmalı.
b) Üniversiteler ve Arge Kurulunun Görevleri
1) Oryantiring sporunun tüm üniversitelere yayılması, üniversitelerde BESYO’larda ders
programına alınması için çalışmalar yapmak,
2) Oryantiring sporunun ilköğretim ve lise seviyesinde okullara girebilmesi için Milli Eğitim
Bakanlığı ile çalışmalarda bulunmak,
3) Eğitim Kurulu ve diğer kurullar ile müşterek çalışmalar yapmak,
4) Federasyon WEB sitesinin güncelleştirilmesi bilgilerin en doğru bir şekilde girilmesi ve
toplanmasını sağlanmak,
5) Oryantiring dalında elit sporcuların yetiştirilmesi için ilgili kurullarla işbirliği yaparak
projeleri üretmek ve hayata geçirmek,
6) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta Yer Almayan Hususlar
Madde 16-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü,
ana statü ve talimat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 17-(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 18-(1) Bu Talimat hükümlerini Oryantiring Federasyonu Başkanı yürütür.
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