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Uygulama ve Yarışmalara İlişkin 
Esaslar

Madde 5 
c) Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikle beden eğitimi ve 
spor öğretmenleri, ilgili spor dalında antrenörlük belgesine sahip diğer öğretmenler 
ya da ilgili spor dalında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden 
olması esastır. 

Fiziksel etkinlikler ve oyunlar ile ilkokul kademesinde yer alan spor faaliyetlerinde 
görevlendirilenlerin ise öğretmen olmaları yeterlidir. Bir çalıştırıcı, aynı spor dalı ve 
kategoride birden fazla okul takımı çalıştıramaz.



Uygulama ve Yarışmalara İlişkin 
Esaslar

Madde 5 
d)Öğrenci sporcunun okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle ilgili 
kademede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim 
verilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında öğrenci sporcu 
geçişi yapılamaz. Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul 
müdürlüğü altında farklı kurum kodu ile birleşik olarak sürdüren okullar karma 
takım çıkaramaz. Öğrenci sporcular, öğrenci belgelerinde isim geçen okul adına 
yarışmalara katılabilirler.



Tertip Komiteleri

Madde 6 – (2) İl Tertip Komitesi;

Vali ya da görevlendirdiği Vali Yardımcısı başkanlığında, 

Gençlik ve Spor İl Müdürü, 

il Milli Eğitim Müdürü, 

Spor Hizmetleri Müdürü, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, 

Türkiye Okul Sporları Federasyonu İl temsilcisi, 

İlgili spor federasyonunun İl temsilcisi, 

İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen iki personel ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teklif 
edilen en az iki en fazla beş Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninden oluşur.



Tertip Komiteleri

Madde 6 – (9) İlçe tertip komitesi; 

Kaymakamın başkanlığında, 

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü,

 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından teklif edilen iki personel ve 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teklif edilen en az bir en fazla üç Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmeninden oluşur. 

İlçe tertip komitesinin görev süresi bir eğitim ve öğretim yılı olup, sekretarya 
işlemleri İlçe müdürlüğü tarafından yürütülür.



Yarışmalara Başvurular ve 
Kontenjanlar

Madde 7- (3)

Taahhüt edilen spor dalındaki mahalli yarışmalara katılamayacak 
okul takımları, yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesinde 
mazeretlerini yazılı olarak İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadır. 
Yarışmalara mazeretsiz ya da geçerli mazeret olmaksızın katılmayan 
takımlar hakkında 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümler uygulanır. Ayrıca, bu 
durum İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilir.

«Mazeret yazılarının Okul Müdürü imzalı ve resmi yazı ile tarafımıza verilmesi gerekmektedir. 
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin vermiş olduğu dilekçeler kesinlikle kabul edilmeyecek.



Disiplin Yönetmeliği

Mazeretsiz Olarak Müsabakaya Katılmamak

Madde 48- 2

Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlık, İl 
müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen müsabaka hazırlıklarına veya 
müsabakalara katılmayan kişiler; hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde 
sporcunun müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmasına engel olanlar Spor 
Disiplin Yönetmeliğinin 48. Maddesi’ne göre müsabakalardan men
cezası ile cezalandırılır.



Okul Spor Yarışmaları, 
Fiziksel Etkinlik ve Oyunlarda 
İstenilen Belgeler
Madde 8 – (1)

E- Lise kademesinde okuyan öğrenci sporcuların T.C. kimlik kartlarının fotoğraflı
olması zorunludur.



Teknik Toplantı

Madde 9- (3)

Teknik toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanlar yarışmalara alınmaz.



Öğrencilere İlişkin Hususlar

Lisans

Madde 12 - (4) 

Öğrenci, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında seçeceği üç spor 
dalında, lisans çıkararak yarışmalara katılabilir. Ancak basketbol, futbol, 
futsal, hentbol ve voleybol dallarından yalnızca birini tercih edebilir. 
Öğrenci sporcu, lisans çıkardığı spor dallarının takvimlerinde çakışma 
olması durumunda, tercih edeceği spor dalının yarışmalarına katılır.



Yaş Düzenlemesi

Madde 14 – (1) 

Mahkeme kararı ile yaş düzeltmelerinde, öğrenci sporcunun düzeltilen yaşı esas 
alınarak lisans çıkartılır.

Madde 15 -(2) 

Eğitim ve öğretim kademesinin uygun olması kaydıyla ilgili spor dalında yarışmalara 
katılmamış öğrenciler, velisinin izni ile bir üst kategoriye terfi ettirilebilir. Terfi 
işlemine ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir. Terfiler bir yaş 
ile sınırlıdır.



Öğrencilerin Fiziki Görünümü

Madde 16 - (4)

Tertip Komiteleri, istenilen belgelerin veya raporun sunulmasına kadar yaşıtlarından 
büyük görünen öğrenci sporcuların, yarışmalara katılmaması hususunda tedbir 
kararı verir.



Okul Değiştirme ve Nakil

Madde 17 –

(1) Bir öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına 
yarışmalara katılabilir. Birinci dönemde yapılan nakillerde İl Tertip Komitesinin kararı 
ile öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten 
itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler. 

(2) Mücbir sebepler nedeniyle; ikinci dönem yapılan nakillerde İl Tertip Komitesinin 
kararı ile öğrenci sporcular okula kayıt tarihinden otuz gün geçtikten sonra okullar 
arası yarışmalara katılabilirler.

(3) Mücbir sebepler dışında; eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi nakil yapan 
öğrenci sporcular okullar arası yarışmalara katılamazlar.



Yeni Eklenen Branşlar

54 Spor Branşına ek olarak bu sene 3 tane daha spor branşı eklenmiştir. Bunlar; 

Golf, 

Buz Pateni 

Geleneksel Türk Okçuluğu 

ve Geleneksel Çocuk Oyunlarına Mangala eklendi.



Son Başvuru Tarihi

19 Kasım 2019 Salı Saat 17.30 son başvuru 
tarihi olup bu tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle 
kabul edilmeyecektir.

Fikstür çekimi 22 Kasım Cuma 2019 saat 10.00’da başlayacaktır.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü B Blok Toplantı Salonunda



Afyonkarahisar Gençlik Ve 
Spor İl Müdürlüğü

Okul Sporları İletişim

0272 213 90 00 -317
-318

afyon.okulsporlari@gsb.gov.tr           


