YURTDIŞI İLİŞKİLER KURULU TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1: (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Okul Sporları Federasyonuna bağlı olarak kurulan
Yurtdışı İlişkiler Kurulunun amaçlarına uygun çalışma ilke ve yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2: (1) Bu Talimat hükümleri, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yurtdışı İlişkiler
Kurulunun yönetim organlarını ve çalışma esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3: (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 19.9.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile 01 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4: (1) Bu Talimatta geçen;
a)Bakanlık
b)Genel Müdürlük
c)Ana Statü
ç)Federasyon
d)Federasyon Başkanı
e)Yönetim Kurulu
f) Genel Sekreter
g) ISF
ğ) ISF Assesour
h) Kurul
ı) Kurul Başkanı
i) Kurul Üyeleri
j) Teknik Delege

: Gençlik ve Spor Bakanlığı
: Spor Genel Müdürlüğünü (SGM)
: Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsünü,
: Türkiye Okul Sporları Federasyonunu, (TOSF)
: Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanını,
: Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
: Türkiye Okul Sporları Federasyonu Genel Sekreterini,
: Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonunu,
: ISF Yönetim Kurulu Üyesini
: Yurtdışı İlişkiler Kurulunu
: Yurtdışı İlişkiler Kurul Başkanını
: Yurtdışı İlişkiler Kurulu Üyelerini,
:İlgili spor dalının ISF Teknik Komite Üyesini,(TC) ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Amaçları, Çalışma Alanları ve Görevleri
Kurulun amacı
Madde 5: (1) Kurulun amaçları şunlardır:
a- Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile ISF tarafından düzenlen ulusal ve uluslararası
organizasyonlar ile etkinliklerde TOSF’un diğer kurullarıyla işbirliği içinde çalışmak,
b- Ülkemizi temsil edecek, okul ve karma takımlarını yarışmalara hazırlamak
(kamp, eğitim, karma takım sporcu ve antrenör seçimi, idari ve teknik hazırlıklar )
c- Kafilenin yurtiçi veya yurtdışı organizasyon planlamasını yapmak,
ç- Katılım için gerekli tüm seyahat, konaklama, gerekli pasaport ve evrak işlemlerini
yürütmek, kafilede bulunanları yönlendirmek, işlemlerini TOSF bürosu aracılığı ile yapmak,
d-Uluslararası programlar ve uygulamalar aracılığı ile TOSF’un Kamu Kurum Kuruluşları,
Spor Federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak,
e-Kurul bünyesinde yer alan ISF Assesor ve ISF TC görevlileri ile TOSF’un katıldığı ulusal
ve uluslararası okul spor faaliyetlerinde temsil görevini yerine getirmek.
Çalışma alanları ve görevleri,
Madde 6: (1) Kurul Başkanının denetiminde; Yurtdışı İlişkiler Kurulu görevlileri TOSF ‘un
katılacağı ulusal ve uluslararası yarışma ve programlarda ülkemizi temsil edecek heyet, okul ve
karma takımların katılımı ile ilgili tüm organizasyonlarını yapılması amacıyla aşağıdaki çalışmaları
yürütür;
a-Kurul bünyesinde TOSF yönetim kurulu tarafından atanmış kurul üyeleri ISF Genel
Kurulu tarafından seçilmiş ISF Assesour ve ISF TC’leri ile faaliyetlere katılmak.
b-ISF Assesour’leri TOSF Başkanına, Kurul Üyeleri, ISF TC görevlileri Kurul Başkanına
bağlı olarak çalışır.
c-ISF TC’leri kendi branşlarında ulusal yarışmalarda TOSF adına üst düzey yetkili teknik
delegedir. Ulusal yarışma branşlarının planlanmasından, gerçekleştirilmesinden, yarışmalar sonrası
ülkemizi temsil edecek heyet, okul ve karma takımların ilgili branşın ISF yarışması ile ilgili
bilgilendirme ve eğitim çalışması yapmak,
ç-ISF uluslararası yarışmalarına katılacak karma takımların antrenörlerinin belirlenmesi için
teklifte bulunmak.
(2) ISF TC’leri uluslararası yarışmalarda; ISF tarafından kendilerine tayin edilen ana
görevlerini yerine getirirken gerek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken okul ve karma
takımlarımızın karşılaşabilecekleri branş teknik problemlerinin çözümü için yardımcı çalışmalar
yapmak.(TOSF/ISF TC görevlileri ile irtibat Kafile Başkanını tarafından yapılacaktır)
a-ISF TC’leri uluslararası yarışmalar sonrası, organizasyonda yer alan tüm sporcu ve
takımların yarışma resmi teknik sonuçlarının kopyasını (mümkün ise orijinallerini) ilgili ISF teknik
komite başkanı ve ISF yarışma delegesine ıslak imza ile onaylatarak TOSF bürosuna teslim etmekle
yükümlüdür.
b-ISF TC’leri, ihtiyaç halinde kendi branşları dışındaki yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda da
görevlendirilebilir.
(3) Kurulun amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak, federasyonun her türlü faaliyetinde
hizmet vermek, ulusal veya uluslararası nitelikteki yeni yapılanma toplantıları, kongre, konferans,
seminer ve panellere yönetim kurulunun onayı ile temsilci ve/veya konuşmacı görevlendirilmesini
sağlar.
(4) ISF TC görevlileri, ISF bürosu tarafından kendilerine gelen bildirimleri ve Komite
Başkanları, organizasyon sahibi ülkelerin organizasyon komiteleri ile yapacakları resmi yazışmaları
TOSF büro ve kurul başkanına bildirilecektir.
(5) TOSF Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Yürütme Organları ve Görevleri
Kurul organları
Madde 7: (1) Kurulun organları şunlardır:
a) Kurul Başkanı
b) Kurul Üyeleri
c) ISF TC Görevlileri
d) TOSF Bürosu
Kurul başkanı ve üyeleri
Madde 8: (1)Kurul Başkanı uluslararası organizasyonlarda deneyimli, üst düzey yabancı dil
bilen kişiler arasından federasyon başkanı tarafından seçilir; yönetim kurulu onayıyla atanır.
(2) Kurul üyeleri üst düzey yabancı dil bilen, uluslararası spor organizasyonlarında
deneyimli ve/veya Federasyon yönetim kurulu tarafından önerilecek olan kişiler arasından
görevlendirilecek kişilerden oluşur.
(3) Yurtdışı İlişkiler Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 3 (üç) toplantı yapar,
olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır. Kurul çalışmalarıyla ilgili konularda TOSF
yönetim kuruluna iletilmek üzere tavsiye kararı alır. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın
kullanmış olduğu oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
Personel ihtiyacı
Madde 9: (1) Kurulun personel ihtiyacı, yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve malzemeler
Madde 10: (1) Kurul tarafından desteklenen eğitim, proje, araştırma ve uygulamalar
kapsamında alınan her türlü alet, malzeme ve demirbaşlar, Kurulun kullanımına tahsis edilir.
Harcamalar ve harcırahlar
Madde 11: (1) Federasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda, yurtdışındaki ISF
organizasyonlarında ISF tarafından görevlendirilen TOSF bünyesindeki ISF Assesour ve TC
görevlileri için;
a-ISF Organizasyon Başkanı olarak davet edilen görevlendirilmede TOSF tarafından kanuni
harcırah ödenir. ( katılım, yol ve konaklama ISF tarafından karşılanır)
b-ISF Organizasyon çalışmalarına davet edilen görevlendirilmelerde TOSF tarafından
kanuni harcırah, katılım, yol ve konaklama bedeli ödenir.(konaklama ve katılım bedeli ISF
tarafından belirlenir)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Talimatta yer almayan konular
Madde 12: (1) Bu Talimatta yer almayan konularda yönetim kurulu tarafından alınan
kararlar uygulanır.
Yürürlük
Madde 13: (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlandığı tarihte
yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 14: (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Okul Sporları Federasyon Başkanı yürütür.

