ULUSLARARASI FAALİYET TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1- Bu Talimatın amacı; Uluslararası Okul Sporları Federasyonu’nun (ISF)
düzenlediği her türlü faaliyete katılan Türkiye Okul Sporları Federasyonunu katılım ilke ve
yöntemlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat hükümleri, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından
uluslararası müsabaka ve etkinliklerde görevlendirileceklerin katılım şartlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri, 01 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4 a) Bakanlık
b) Genel Müdürlük
c) Ana Statü
ç) Federasyon
d) Federasyon Başkanı
e) Yönetim Kurulu
f) Genel Sekreter
g) ISF
h) Teknik Delege
ı) Kafile

: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
: 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,
: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,
: İlgili spor dalının ISF Teknik Komite Üyesini,
: Sporcu, antrenör, idareci, doktor, masör, fizyoterapist ve
Federasyon tarafından görevlendirilen diğer kişileri ifade
eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Kafilenin belirlenmesi
Madde 5- (1) Spor dallarının özelliğine göre ISF bülteninde yer alan kurallara uygun
olarak kafile aşağıdaki açıklandığı gibi oluşturulur.
a) Okul takımı sporcularının belirlenmesi;
İlgili spor dalının Türkiye Birinciliğinde Türkiye birincisi olan okul müdürlüklerinin ISF
bültenlerine uygun olarak Federasyona gönderdiği sporcu öğrencilerden oluşur.
b) Federasyonu temsil edecek karma (ferdi) takımın belirlenmesi;

İlgili spor dalının Türkiye Birinciliğinde, dereceye giren sporcular arasından ilgili spor
dalının ISF Bültenlerinde belirtilen şart ve sayılarda Federasyon teknik delegesi tarafından
oluşturulur.
c) ISF Resmi yarışmaları dışında, ISF tarafından düzenlenen eğitim etkinliklerine
katılacak öğrenci sporcuların, antrenörlerin, idarecilerin ve diğer görevlilerin
belirlenmesi;
ISF tarafından faaliyetle ilgili olarak gönderilen mektup veya bültenlerde belirtilen
şartları taşıyanlar arasından Federasyon tarafından belirlenir.
ç) Okul takımları antrenörlerinin belirlenmesi;
İlgili spor dalının Türkiye Birinciliğine katılan okul takımı listesinde ismi bulunan
antrenörler arasından ISF bültenlerinde belirtilen sayıda antrenörün ismi Okul Müdürlüğünce
yazılı olarak Federasyona bildirilir.
Beden eğitimi öğretmenleri dışında, antrenörlük görevi yapan kişilerin eğitim-öğretim
yılı başından itibaren o okulda görev yaptığını belgeleyen evrakın Federasyona verilmesi kaydı
ile kafileye yazılabilir.
Kafileye ilave antrenör dahil etmek isteyen okul müdürlükleri, her türlü masrafı
karşılamak kaydı ile Federasyona bildirilmesi ve Federasyon tarafından uygun görülmesi
halinde kafileye ilave yazılabilir.
d) Federasyonu temsil edecek karma (ferdi) takım antrenörünün belirlenmesi
İlgili spor dalının Türkiye Birinciliğine katılan ferdi sporculardan Federasyon teknik
delegesince ISF yarışmasına katılmaya hak kazanan sporcuların içerisinde en fazla sporcusu
bulunan antrenörün ISF yarışmasına katılması uygun görülür, sporcu sayılarının eşitliği halinde
teknik delegenin tavsiyesi doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenir.
e) İdari ve teknik personelin görevlendirilmesi;
İlgili spor dalının özelliğine veya kafilenin sayısal büyüklüğüne göre Federasyon
tarafından teknik ve idari eleman görevlendirilebilir. Ayrıca ISF yarışmasına hak kazanan
okulların, yöneticilerinin ISF Bültenlerinde belirtilen şartların Federasyon tarafından uygun
olması halinde kafileye dâhil edilmesi değerlendirilir.
Uluslararası faaliyetlere katılacak okul takımlarından istenecek belgeler.
Madde 6
a) Okul müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü okul takımı sporcuları, antrenör isim
listesi,
b) ISF’ ye verilmek üzere MEB e-okul üzerinden okul müdürü tarafından imzalanmış,
mühürlenmiş İngilizce öğrenci belgeleri,
c) Pasaport hazırlanması için gerekli olan belgelerin Federasyona süresi içerisinde
verilmesi, (3 adet Biyometrik resim, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri)
ç) Okul takımında görevli her sporcu öğrenci için Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire
Başkanlığının ilgili talimatları doğrultusunda TOSF Sağlık Kurulu Talimatı 9. maddesine uygun
alınmış sağlık raporu ve beyanname
d) Yarışma ve seremoni kıyafetleri için liste halinde ayakkabı numarası ve beden ölçüsü,
e) Ferdi spor dallarında ISF ERAS programına online giriş yapmak için her sporcunun
yarışma branşları ve derecesi.
Uluslararası yarışmalara katılacak ferdi sporculardan istenecek belgeler.
Madde 7
a) ISF ye verilmek üzere MEB e-okul üzerinden okul müdürü tarafından imzalanmış,
mühürlenmiş İngilizce öğrenci belgesi,

b) Pasaport hazırlanması için gerekli olan belgelerin Federasyona süresi içerisinde
verilmesi, ( 3 adet Biyometrik resim, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri)
c) Sporcu öğrenci için Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığının ilgili talimatları
doğrultusunda TOSF Sağlık Kurulu Talimatı 9. maddesine uygun alınmış sağlık raporu ve
beyanname.
ç) Yarışma ve seremoni kıyafetleri için liste halinde ayakkabı numarası ve beden ölçüsü,
d) ISF ERAS programına online giriş yapmak için sporcunun yarışma branşları ve
derecesi.
Antrenörlerden istenecek belgeler
Madde 8- ISF faaliyetlerine katılacak antrenörün ilgili spor dalı Federasyon antrenör
talimatına uygun şartları taşıması ve vizesini yaptırmış olması gerekir.
Milli takım sporcu kıyafetleri
Madde 9a) ISF Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrenciler, antrenörler ve idareciler Federasyon
tarafından verilen malzemeleri kullanmak zorundadırlar.
b) Federasyon tarafından verilen kıyafetler; seyahat, seremoni, yarışma ve kültür günü
etkinliklerinde kafile başkanının rehberliğinde kullanılacaktır.
Uluslararası temsil;
Madde 10- Federasyon; ISF faaliyetlerinde seremoni, yarışma, kültürel etkinlikler ve
ödül töreninde kafile başkanı temsil eder.
ISF sosyal ve kültürel etkinliklere katılmak.
Madde 11a) ISF faaliyetlerinde ülkemizi temsil edecek okul müdürlükleri ISF bültenleri
doğrultusunda “ Kültür Günü Etkinliklerine” hazırlık yaparak katılmak zorundadır
b)Sunulacak gösteriler ISF bültenlerinde belirtilen süreye göre ülkemizin geleneksel
folklorik özelliklerini öne çıkaran nitelikte olacaktır.
Harcırah ve ödemeler
Madde 12- Kafilenin illerinden yurtdışına gidiş ve dönüşleri için otobüs, uçak, zorunlu
hallerde ulaşım giderleri, hizmet pasaport bedelleri, yurt dışı çıkış harçları ve yurtdışı
harcırahları Federasyon tarafından ödenir. Yurt dışında olabilecek zorunlu giderler kafile
başkanının onayı ile Federasyon tarafından karşılanır.
Disiplin işlemleri
Madde13-Bu Talimat hükümlerine uymayanlar hakkında Federasyon Disiplin talimatı
hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Talimatta yer almayan konular
Madde 14- Bu Talimatta yer almayan konularda yönetim kurulu tarafından alınan
kararlar uygulanır.
Yürürlük
Madde 15 - Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı
yürütür.

