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YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m ve öğret�m kurumlarının yurt

�ç� ve yurt dışı spor faal�yetler�n�n planlanması, yürütülmes�, yarışmalara a�t araç, gereç ve benzer� �ht�yaçların
sağlanması �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m ve öğret�m kurumlarının yurt �ç� ve

yurt dışı spor faal�yetler� ve oyun yolu �le beden eğ�t�m� etk�nl�kler�n�n planlanması ve düzenlenmes�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 189 uncu, 507 nc� ve 508 �nc� maddeler�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Antrenör: Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve �lg�l� spor federasyonlarından alınan antrenör belges�ne sah�p k�ş�y�,
b) Bakanlık: Gençl�k ve Spor Bakanlığını,
c) Çalıştırıcı: Bu Yönetmel�k kapsamında �lg�l� spor dalında, öğrenc� sporcuyu eğ�ten, yet�şt�ren ve çalıştıran

k�ş�y�,
ç) Federasyon: Bakanlığa bağlı federasyonlar �le bağımsız spor federasyonlarını,
d) F�z�ksel etk�nl�k ve oyun: Temel spor eğ�t�m� çerçeves�nde performans ve rekabete dayalı olmayan, b�r

sonrak� eğ�t�m düzey�ne hazırlamayı amaçlayan çok yönlü f�z�ksel ve oyunsal etk�nl�kler�,
e) Genel Müdür: Spor H�zmetler� Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
g) ISF: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,
ğ) İdarec�: Bu Yönetmel�k kapsamında düzenlenecek yarışmalarda kaf�leden sorumlu k�ş�y�,
h) İl müdürü: Gençl�k ve spor �l müdürünü,
ı) İl müdürlüğü: Gençl�k ve spor �l müdürlüğünü,
�) İl tert�p kom�tes�: İl okul sporları organ�zasyon tert�p kom�tes�n�,
j) İlçe müdürlüğü: Gençl�k ve spor �lçe müdürlüğünü,
k) İlçe tert�p kom�tes�: İlçe okul sporları organ�zasyon tert�p kom�tes�n�,
l) Kademe: Okul önces�, �lkokul, ortaokul, l�se ve deng� eğ�t�m ve öğret�m kurumlarından her b�r�n�,
m) Kategor�: Öğrenc� sporcunun c�ns�yet� ve bel�rlenen yaş aralığını,
n) L�sans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenc�ler �ç�n Bakanlık spor b�lg� s�stem� üzer�nden elektron�k

ortamda düzenlenen doğrulanab�l�r kodlu belgey�,
o) Okul: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m ve öğret�m kurumlarını,
ö) Oyuncu: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m ve öğret�m kurumları arasında düzenlenen f�z�ksel etk�nl�k

ve oyunlara katılmak üzere oyun kartı ver�len öğrenc�ler�,
p) Oyun kartı: F�z�ksel etk�nl�k ve oyunlara katılacak öğrenc�ler �ç�n Bakanlık spor b�lg� s�stem� üzer�nden

elektron�k ortamda düzenlenen doğrulanab�l�r kodlu belgey�,
r) Öğrenc� belges�: Okul müdürlükler� tarafından öğrenc� olduğuna da�r öğrenc� sporcuya ver�len belgey�,
s) Öğrenc� sporcu: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m ve öğret�m kurumları arasında düzenlenen

yarışmalara katılmak üzere l�sans ver�len öğrenc�ler�,
ş) Sağlık �z�n belges�: Öğrenc�n�n �lg�l� spor dalında spor yapmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığını

göster�r belgey�,
t) Spor b�lg� s�stem�: Bakanlık spor b�lg� s�stem�n�,
u) Spor dalı uygulama esasları: Spor federasyonları �le koord�ne sağlanarak hazırlanan ve Bakanlık �nternet

s�tes�nde yayımlanan �lg�l� eğ�t�m ve öğret�m yılı okul spor faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esasları,
ü) Spor faal�yet�: Spor yarışmaları �le sport�f eğ�t�m çalışmalarını,
v) Spor tes�sler�: Spor faal�yetler� �le yarışmaların düzenlend�ğ� tes�sler�,
y) Vel� �z�n belges�: Öğrenc� vel�s� tarafından, öğrenc�n�n �lg�l� spor dalında spor yapmasına veya f�z�ksel

etk�nl�k ve oyunlara katılmasına �z�n ver�ld�ğ�n� göster�r belgey�,
z) Yarışma yönet�c�s�: İl müdürlüğü tarafından görevlend�r�len k�ş�y�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Yarışmalara İl�şk�n Esaslar

Uygulama esasları
MADDE 5 – (1) Okul spor faal�yetler�ne �l�şk�n uygulama esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Okullar arası spor yarışmaları, f�z�ksel etk�nl�kler ve oyunlar; Bakanlık mevzuatı, uluslararası oyun

kuralları, spor federasyonları �le ISF mevzuat ve tal�matları esas alınarak yapılır.
b) Okullarda müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, öğrenc� sporcu ve antrenörler�n okul sporları faal�yetler�n�n

düzenlenmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� �l müdürlükler� tarafından, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığında görevl� katılımcıların her



türlü �dar� �ş ve �şlemler� �se �l veya �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler� tarafından yürütülür.
c) Okul takımları veya ferd� sporcuları çalıştıracakların, öncel�kle beden eğ�t�m� ve spor öğretmenler�, �lg�l�

spor dalında antrenörlük belges�ne sah�p d�ğer öğretmenler ya da �lg�l� spor dalında en az �k�nc� kademe antrenörlük
belges�ne sah�p k�ş�lerden olması esastır. F�z�ksel etk�nl�kler ve oyunlar �le �lkokul kademes�nde yer alan spor
faal�yetler�nde görevlend�r�lenler�n �se öğretmen olmaları yeterl�d�r. B�r çalıştırıcı, aynı spor dalı ve kategor�de b�rden
fazla okul takımı çalıştıramaz.

ç) Okullar, eğ�t�m ve öğret�m yılı başında mahall� yarışmalara katılacakları spor dallarını ve kategor�ler�n� spor
b�lg� s�stem� üzer�nden b�ld�r�rler. Bakanlık tarafından yayımlanan yıllık faal�yet programı ve takv�m�ne uygun olarak
mahall� yarışmalarını yapıp sonuçlandıran �ller�n, başarı sıralaması ve kontenjan durumuna göre b�r üst yarışmaya
katılmaya hak kazanan okul takımları �le ferd� sporcuları, spor dalının özell�ğ�ne göre sırasıyla grup, yarı f�nal ve
Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarına katılırlar. Düzenlenecek mahall�, grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ�
kademeler�ndek� spor yarışmalarında yarışma yönet�c�s� ve d�ğer personel �l müdürlüğü tarafından görevlend�r�l�r.

d) Öğrenc� sporcunun okul adına yarışmalarda yer alması �ç�n öncel�kle �lg�l� kademede okuması gerek�r. B�r
veya b�rkaç kademede b�rl�kte eğ�t�m ve öğret�m ver�len okul önces�, �lkokul, ortaokul ve l�se kademeler� arasında
öğrenc� sporcu geç�ş� yapılamaz. Eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler�n� aynı f�z�k� yapı ve aynı okul müdürlüğü altında farklı
kurum kodu �le b�rleş�k olarak sürdüren okullar karma takım çıkaramaz. Öğrenc� sporcular, öğrenc� belgeler�nde �sm�
geçen okul adına yarışmalara katılab�l�rler.

e) Okullar, �lg�l� spor dalı uygulama esaslarında farklı b�r hüküm bel�rt�lmed�ğ� takd�rde yarışmalara kız ve
erkek olmak üzere, aynı kategor� veya spor dalında b�rer takım �le katılab�l�rler. Karma takım ve ferd� katılımlar �se
�lg�l� spor dalı uygulama esaslarında bel�rt�len şek�lde yapılır. Ferd� spor dallarında yarışmalara katılacak öğrenc�
sporcu sayıları Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

f) Okul spor yarışmalarının her aşamasında, kardeşl�k, yardımlaşma, cent�lmenl�k, kaynaşma ve hoşgörü
değerler� öne çıkarılır. Öğrenc�ler�n bulunduğu �l�n tar�h�, kültürel değerler� hakkında b�lg� ed�nmes� ve gez�
etk�nl�kler�n�n düzenlenmes� �mkânlar dâh�l�nde sağlanır. Bu faal�yetler tert�p kom�tes� tarafından gerçekleşt�r�l�r. İlg�l�
mevzuat çerçeves�nde kamu kurum ve kuruluşları �le özel kuruluşlardan destek sağlanab�l�r.

g) Eğ�t�m ve öğret�m yılı �çer�s�nde Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarına katılarak dereceye g�ren okul takımları ve
ferd� sporcuları, ISF programı ve takv�m�ne göre �lan ed�len spor dalında ve kategor�de Bakanlık tarafından uygun
görülmes� hal�nde ülkem�z� tems�l etme hakkı elde ederler.

ğ) Bakanlık tarafından spor dallarının gel�ş�m� �ç�n öğretmen, antrenör ve öğrenc� sporculara yönel�k gerekl�
çalışmalar M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le �şb�rl�ğ� �ç�nde yapılarak antrenörlük, hakeml�k, gel�ş�m sem�nerler�, kursları ve
kamplar düzenleneb�l�r.

h) Spor dalının özell�ğ�ne göre ferd� veya takım hal�nde yapılan grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ�
yarışmalarına katılacak spor kaf�les� Bakanlık tarafından hazırlanan yönerge �le bel�rlen�r.

ı) Bakanlık, spor dallarının gel�ş�m� �ç�n gerekl� önlemler� alır, eğ�t�m ve öğret�m kurumlarının hang� spor
dallarında ve kategor�de yarışmalara katılacağını bel�rler.

�) Bakanlık, organ�zasyonlarla �lg�l� her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayın haklarını �lg�l� mevzuat
çerçeves�nde düzenler.

Tert�p kom�teler�
MADDE 6 – (1) İl tert�p kom�tes�, eğ�t�m ve öğret�m yılının başladığı hafta �l müdürlüğü tarafından val�l�kten

alınacak onay �le oluşturulur.
(2) İl tert�p kom�tes�; val� ya da görevlend�rd�ğ� val� yardımcısı başkanlığında, �l müdürü, �l m�ll� eğ�t�m

müdürü, spor h�zmetler� müdürü, �l müdürlüğü şube müdürü, �l m�ll� eğ�t�m müdürlüğü şube müdürü, Türk�ye Okul
Sporları Federasyonu �l tems�lc�s�, �lg�l� spor federasyonunun �l tems�lc�s�, �l müdürlüğü tarafından tekl�f ed�len �k�
personel �le �l m�ll� eğ�t�m müdürlüğü tarafından tekl�f ed�len en az �k�, en fazla beş beden eğ�t�m� ve spor
öğretmen�nden oluşur.

(3) İl tert�p kom�tes�n�n görev süres� b�r eğ�t�m ve öğret�m yılı olup, sekretarya �şlemler� �l müdürlüğü
tarafından yürütülür.

(4) İl tert�p kom�tes�, başkanın çağrısı üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır. Oyların
eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu doğrultusunda karar ver�lm�ş sayılır.

(5) İl tert�p kom�teler� tarafından, mahall� yarışmaların yapılmasına �l�şk�n hususlar �lg�l� spor dalı uygulama
esaslarına uygun olarak bel�rlen�r ve �l müdürlüğü �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(6) İl veya �lçelerde yapılacak her türlü okullar arası sport�f yarışmalar �le f�z�ksel etk�nl�kler ve oyunlar �l
tert�p kom�tes�n�n kararı ve val�n�n onayı �le yapılır.

(7) İlde yapılan tüm mahall� yarışmaların ve her yıl Bakanlık tarafından �llerde düzenlenmes� planlanan grup,
yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�kler�nde yarışma sonuçlarını tesc�l etme yetk�s� �l tert�p kom�tes�ne a�tt�r.

(8) Hang� �lçelerde �lçe tert�p kom�tes� kurulacağına �l tert�p kom�tes� tarafından karar ver�l�r. İlçe tert�p
kom�tes�, eğ�t�m ve öğret�m yılının �k�nc� haftasında �lçe müdürlüğü tarafından kaymakamlıktan alınacak onay �le
oluşturulur.

(9) İlçe tert�p kom�tes�; kaymakamın başkanlığında, �lçe müdürü, �lçe m�ll� eğ�t�m müdürü, �lçe müdürlüğü
tarafından tekl�f ed�len �k� personel ve �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlüğü tarafından tekl�f ed�len en az b�r en fazla üç beden
eğ�t�m� ve spor öğretmen�nden oluşur. İlçe tert�p kom�tes�n�n görev süres� b�r eğ�t�m ve öğret�m yılı olup, sekretarya
�şlemler� �lçe müdürlüğü tarafından yürütülür.

(10) İlçe tert�p kom�tes�, başkanın çağrısı üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu �le karar alır. Oyların
eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu doğrultusunda karar ver�lm�ş sayılır.

(11) Yarışmanın yapılacağı �l�n �l tert�p kom�tes�; mahall�, grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmaları
organ�zasyonu tert�p kom�tes� olarak görev yapar.

Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar



MADDE 7 – (1) Mahall� yarışmalar �le f�z�ksel etk�nl�kler ve oyunlara katılım başvurusuna �l�şk�n hususlar; �l
müdürlükler� �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r. Başvurular, spor b�lg� s�stem� üzer�nden yapılır. İl tert�p kom�teler� yapılan
başvuruları �nceleyerek katılacak takım ve ferd� sporcu sayısına göre �l ve �lçeler�n yarışma takv�m�n� hazırlar.
Yarışmalara başvurularda okul, öğrenc� sporcu ve oyunculardan katılım ücret� alınmaz.

(2) Yarışmalarını tamamlayamayan �ller, Genel Müdürlükten ek süre taleb�nde bulunab�l�r. Bu süre b�r sonrak�
aşama �ç�n bel�rlenen yarışmaların tar�hler� ve ISF takv�m� göz önüne alınarak Genel Müdürlük tarafından
değerlend�r�l�r.

(3) Taahhüt ed�len spor dalındak� mahall� yarışmalara katılamayacak okul takımları, yarışma tar�h�nden en az
üç �ş günü önces�nde mazeretler�n� yazılı olarak �l müdürlükler�ne b�ld�rmek zorundadır. Yarışmalara mazerets�z ya da
geçerl� mazeret� olmaksızın katılmayan takımlar hakkında 13/7/2019 tar�hl� ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Spor D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır. Ayrıca, bu durum �l m�ll� eğ�t�m müdürlükler�ne b�ld�r�l�r.

(4) İl müdürlükler�; tert�p kom�teler�nden aldıkları resm� yarışma sonuçlarını, �lan ed�len sonuç b�ld�rme
tar�h�ne kadar Genel Müdürlüğe b�ld�r�r. Genel Müdürlük, sonuç b�ld�rme tar�h�ne kadar yarışmalarını tamamlayarak
b�ld�r�mde bulunan �ller�n ferd� ve takım yarışma sonuçlarını �nceleyerek b�r sonrak� yarışmalara katılımlarıyla �lg�l�
hazırlıkları yapar. Yarışmalara �l�şk�n dokümanlar Bakanlık �nternet s�tes�nde yayımlanır.

(5) Genel Müdürlük, tüm �llere her spor dalında b�r takım veya ferd� �l kontenjanı ver�r. D�ğer kontenjanlar,
�ller�n b�r öncek� eğ�t�m ve öğret�m yılında �lg�l� spor dalı ve kategor�s�nde okul sporlarındak� l�sanslı öğrenc� sporcu
sayısına ve b�r öncek� yıl takım veya ferd� olarak Türk�ye b�r�nc�l�kler�nde elde ed�len �lk dört dereceye �st�naden
ver�l�r.

Okul spor yarışmaları, f�z�ksel etk�nl�k ve oyunlarda �sten�len belgeler
MADDE 8 – (1) Okul spor yarışmalarına katılım �ç�n aşağıda bel�rt�len belgeler �sten�r:
a) Öğrenc� sporcu l�sansı.
b) T.C. k�ml�k kartı, yabancı uyruklular �ç�n resm� kurumlardan alınmış k�ml�k belges� veya oturma �z�n

belges� �le pasaport.
c) İl dışında yapılacak grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarına katılacaklar �ç�n mülk� am�r onayı.
ç) Kaf�le l�stes�.
d) Vel� �z�n belges� tüm öğrenc� sporcular �ç�n düzenlen�r, �l �ç� ve �l dışı yarışmalara katılacak öğrenc�

sporcuların vel� �z�n belgeler� okul müdürlüğü tarafından alınır.
e) L�se kademes�nde okuyan öğrenc� sporcuların T.C. k�ml�k kartlarının fotoğraflı olması zorunludur.
(2) F�z�ksel etk�nl�k ve oyunlara katılım �ç�n aşağıda bel�rt�len belgeler �sten�r:
a) Oyun kartı.
b) T.C. k�ml�k kartı, yabancı uyruklular �ç�n resm� kurumlardan alınmış k�ml�k belges� veya oturma �z�n

belges� �le pasaport.
c) Vel� �z�n belges�.
(3) Yukarıda bel�rt�len belgeler har�c�nde, spor dalı uygulama esaslarında başkaca belgeler de talep ed�leb�l�r.
Tekn�k toplantı
MADDE 9 – (1) Tekn�k toplantı, tert�p kom�tes� tarafından yarışma önces�nde yapılır. Toplantıya tert�p

kom�tes�, kaf�le �darec�s� veya çalıştırıcı �le tems�len b�r hakem katılır.
(2) Tekn�k toplantıda, yarışmalarda �sten�len belgeler�n kontrolü yapılır. Yarışma programı �le f�kstür bel�rlen�r,

�lg�l� spor dalı uygulama esasları �le d�ğer hususlar hakkında b�lg�lend�rme yapılır.
(3) Tekn�k toplantıya mazerets�z olarak katılmayanlar yarışmalara alınmaz.
Kıyafet ve törenler
MADDE 10 – (1) Öğrenc� sporcular yarışmalara ve törenlere, tems�l ett�kler� okullar tarafından tem�n ed�len

spor kıyafetler�yle katılırlar. Açılış tören� ve dereceye g�rd�ğ� halde ödül tören�ne katılmayanlar hakkında Spor
D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre �şlem yapılır.

(2) Yarışmalarda g�y�lecek spor kıyafetler�, ISF kuralları �le �lg�l� spor federasyonunun tal�matlarına aykırı
olamaz.

(3) Törenler�n amacına uygun olarak gerçekleşt�r�lmes�nden tert�p kom�tes� sorumludur.
Ödüller ve yardım
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak yarışmalarda ver�lecek kupa, madalya, başarı ve

katılım belgeler�, �lg�l� spor dalının özell�kler� d�kkate alınarak her yıl Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
(2) Yarışmalara katılan okullara, �mkânlar dâh�l�nde spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunulur.
(3) Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarında dereceye g�ren öğrenc� sporculara, yarışmanın düzenlend�ğ� �l

müdürlükler� tarafından �mkânlar dâh�l�nde branşına uygun spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenc�lere İl�şk�n Hususlar
L�sans
MADDE 12 – (1) Öğrenc� sporcu l�sansları, okul müdürlüğü tarafından spor b�lg� s�stem� üzer�nden

düzenlen�r.
(2) L�sans çıkarmak �ç�n; öğrenc� belges�, sağlık �z�n belges�, vel� �z�n belges�, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k

numarası beyanı �le fotoğraf �sten�r. Yabancı uyruklular �ç�n oturma �z�n belges� �sten�r.
(3) L�sans, �ç�nde bulunulan eğ�t�m ve öğret�m yılı süres�nce geçerl�d�r.
(4) Öğrenc�, �ç�nde bulunulan eğ�t�m ve öğret�m yılında seçeceğ� üç spor dalında, l�sans çıkararak yarışmalara

katılab�l�r. Ancak basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol dallarından yalnızca b�r�n� terc�h edeb�l�r. Öğrenc�
sporcu, l�sans çıkardığı spor dallarının takv�mler�nde çakışma olması durumunda, terc�h edeceğ� spor dalının
yarışmalarına katılır.

(5) B�r öğrenc�n�n herhang� b�r nedenle okulla �l�ş�ğ�n�n kes�lmes� hal�nde okul spor yarışmaları �le de �l�ş�ğ�
kes�l�r.



Yaş kategor�ler�
MADDE 13 – (1) Okul spor yarışmalarına katılacak olan öğrenc�ler�n kategor�, yaş ve terf� b�lg�ler� �lg�l� spor

dalı uygulama esaslarında bel�rt�l�r.
(2) ISF takv�m�ne göre �ç�nde bulunulan eğ�t�m ve öğret�m yılında katılınacak spor dallarının yaş

kategor�ler�ne a�t b�lg�lend�rme; spor dalları, yaş ve kategor� tablosunda göster�l�r. Tablo, Bakanlık �nternet s�tes�nde
yayımlanır.

(3) Okul spor faal�yetler�nde yer alan yarışmalar �le f�z�ksel etk�nl�kler ve oyunların mahall� veya ulusal
kapsamı Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r ve �lg�l� spor dalı uygulama esaslarında �lan ed�l�r.

Yaş düzelt�lmes�
MADDE 14 – (1) Mahkeme kararı �le yaş düzeltmeler�nde, öğrenc� sporcunun düzelt�len yaşı esas alınarak

l�sans çıkartılır.
Terf�ler
MADDE 15 – (1) Okul kademeler� arasında geç�ş yapılmaz.
(2) Eğ�t�m ve öğret�m kademes�n�n uygun olması kaydıyla �lg�l� spor dalında yarışmalara katılmamış

öğrenc�ler, vel�s�n�n �zn� �le b�r üst kategor�ye terf� ett�r�leb�l�r. Terf� �şlem�ne �l�şk�n hususlar �lg�l� spor dalı uygulama
esaslarında bel�rt�l�r. Terf�ler b�r yaş �le sınırlıdır.

(3) Eğ�t�m ve öğret�m yaşamına yaşıtlarından önce başlayan öğrenc� sporcu, spor dalları, yaş ve kategor�
tablosunda bel�rt�len yaş gruplarına göre olması gereken kademede eğ�t�m ve öğret�m görmüyor �se vel�s�n�n �zn� �le
eğ�t�m ve öğret�m gördüğü kademede okulunu tems�len yarışmalara katılab�l�r.

(4) Terf� ett�r�len öğrenc� sporcu, o eğ�t�m ve öğret�m yılında �lg�l� spor dalında alt kategor�dek� okullar arası
yarışmalara katılamaz.

(5) Özel eğ�t�m okullarının veya merkezler�n�n yarışmalara katılım ve yaş durumları �le �lg�l� açıklamalar, spor
dalı uygulama esaslarında yapılır.

Öğrenc�ler�n f�z�k� görünümü
MADDE 16 – (1) Yaşıtlarından f�z�k� olarak büyük görünen öğrenc� sporcuların durumlarını belgelemek �ç�n,

doğduğu hastaneye veya Devlet ya da ün�vers�te hastaneler�ne yazılı başvurularak b�yoloj�k yaşı doktor raporu �le
tesp�t ed�l�r.

(2) Doğum raporu bulunan öğrenc� sporcular, f�z�k� uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara katılırlar.
(3) Doğum raporu olmaması durumunda, öğrenc� sporcunun b�yoloj�k yaşının tesp�t� �ç�n Devlet ya da

ün�vers�te hastaneler�nden alınan yaş tesp�t raporu geçerl�d�r. Raporda bel�rt�len yaş aralığında tamamlanmış üst yaş
sınırı kabul ed�l�r. Raporda bel�rt�len üst yaş sınırı �lg�l� eğ�t�m ve öğret�m yılı sonu d�kkate alınarak değerlend�r�l�r.

(4) Tert�p Kom�teler�, �sten�len belgeler�n veya raporun sunulmasına kadar yaşıtlarından büyük görünen
öğrenc� sporcuların, yarışmalara katılmaması hususunda tedb�r kararı ver�r.

(5) İl müdürlükler� tarafından, tert�p kom�teler� tarafından yarışmalara alınmayan öğrenc� sporcuların �s�m,
okul ve �l b�lg�ler� Genel Müdürlüğe gönder�lecek yarışma raporunda bel�rt�l�r.

(6) Yapılacak �t�razlar, tert�p kom�tes� tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır, �ht�yaç hal�nde yaş
düzeltme raporu �sten�r.

(7) Yaş tesp�t� konusunda yukarıda bel�rt�len hükümler yarışmaların tüm aşamalarında uygulanır.
(8) F�z�k� durumları neden�yle b�r alt kademedek� yarışmalarda yaş tesp�t� konusunda �ş ve �şlem yapılmış

öğrenc� sporcunun raporlarını ve tert�p kom�tes� kararlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Okul değ�şt�rme ve nak�l
MADDE 17 – (1) B�r öğrenc� sporcu, b�r eğ�t�m ve öğret�m yılında en fazla �k� okul adına yarışmalara

katılab�l�r. B�r�nc� dönemde yapılan nak�llerde �l tert�p kom�tes�n�n kararı �le öğrenc� sporcular M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı
tarafından nak�l onayının yapıldığı tar�hten �t�baren otuz gün geçt�kten sonra okullar arası yarışmalara katılab�l�rler.

(2) Mücb�r sebepler neden�yle; �k�nc� dönem yapılan nak�llerde �l tert�p kom�tes�n�n kararı �le öğrenc�
sporcular okula kayıt tar�h�nden otuz gün geçt�kten sonra okullar arası yarışmalara katılab�l�rler.

(3) Mücb�r sebepler dışında; eğ�t�m ve öğret�m yılının �k�nc� dönem� nak�l yapan öğrenc� sporcular okullar
arası yarışmalara katılamazlar.

Yabancı uyruklu öğrenc�ler
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenc�ler, bu Yönetmel�kte yer alan usul ve esaslara göre ver�lecek l�sans

�le yarışmalara katılab�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mal� Hususlar ve D�s�pl�n İşlemler�
Mal� hususlar
MADDE 19 – (1) Mahall�, grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ�ne katılan öğrenc� sporcu, antrenör, hakem,

öğretmen, �darec� ve d�ğer personele yapılacak görev ücretler� �le d�ğer ödemeler, �lg�l� mevzuata göre Bakanlık ya da
yetk�lend�rd�ğ� kurum veya kuruluş tarafından yapılır.

(2) Yarışmaları tekn�k olarak �zlemek ve raporlamak üzere görevlend�r�len tems�lc�, m�ll� takım veya alt yapı
antrenörünün görev ücretler� ve d�ğer ödemeler�, görevlend�rmey� yapan spor federasyonu tarafından yapılır.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�n� tems�len yarışmalara katılacak takım ve öğrenc� sporculara yapılacak
ödemeler; Ülkem�z sınırlarına kadar kend�ler� tarafından, Ülkem�z sınırları �ç�nde ulaştıkları �l �le yarışmanın
yapılacağı �l arasındak� otobüs ray�ç ücretler� esas alınmak suret�yle yarışmanın düzenlend�ğ� �l müdürlüğü tarafından
yapılır.

(4) Yarışmaları tekn�k veya �dar� olarak �ncelemek ve raporlamak üzere görevlend�r�len Bakanlık personel�n�n
kanun� harcırahları Bakanlık tarafından karşılanır.

D�s�pl�n �şlemler�
MADDE 20 – (1) Yarışmalarda, spor ahlâkına ve d�s�pl�n kurallarına aykırı f��l ve davranışlarda bulunulması

hal�nde, Spor D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler� göz önüne alınarak �şlem tes�s ed�l�r.



İt�razlar
MADDE 21 – (1) Spor dalının özell�ğ�ne göre yarışma esnasında yapılacak �t�razların dışında kalan �t�razlar;

kaf�le �darec�s� veya çalıştırıcı tarafından �lg�l� spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümler�ne göre yarışmanın
yapıldığı gün �çer�s�nde tert�p kom�tes�ne yazılı olarak yapılır.

(2) Tert�p kom�tes�ne yapılacak �t�raz �ç�n yarışmanın yapıldığı �l müdürlüğü hesabına �lg�l� spor dalı uygulama
esasları �le bel�rlenen ücret yatırılır. İt�razın kabulü hal�nde bu ücret �ade ed�l�r, redded�lmes� hal�nde �se �l müdürlüğü
tarafından gel�r olarak kayded�l�r.

(3) İt�razlar, tert�p kom�tes� tarafından en geç �lg�l� takım ve/veya öğrenc� sporcunun b�r sonrak� yarışmasına
kadar karara bağlanır. İt�razlara da�r tert�p kom�teler�n�n vereceğ� karar kes�nd�r.

Hakem, gözlemc�, tems�lc� ve d�ğer personel görevlend�rmeler�
MADDE 22 – (1) Mahall� okul spor yarışmalarında, �l tert�p kom�tes�n�n taleb� üzer�ne �l hakem kom�teler�

tarafından öncel�kle mahall�nden, gerekl� hallerde �se �l müdürlüğünün onayı �le yakın �llerden hakem, gözlemc� ve
d�ğer personel görevlend�r�l�r.

(2) Grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarında, yarışmaya ev sah�pl�ğ� yapan �l müdürlüğünün taleb�
üzer�ne �lg�l� spor federasyonu tarafından öncel�kle mahall�nden, gerekl� hallerde �se yakın �llerden hakem, gözlemc�
ve d�ğer personel görevlend�r�l�r.

(3) Okullar arası spor yarışmalarında görevlend�r�len �darec�, öğretmen, antrenör, hakem, öğrenc� sporcular ve
d�ğer personel kurumları tarafından ulaşım süreler� de göz önünde bulundurularak yarışma süres�nce görevl� �z�nl�
sayılırlar.

(4) Grup, yarı f�nal ve Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarında, spor federasyonu tarafından tems�lc� görevlend�r�l�r.
(5) İlg�l� spor federasyonu, Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarını tekn�k olarak �zlemek ve raporlamak üzere m�ll�

takım veya alt yapı antrenörü görevlend�r�r.
(6) Okul spor yarışmalarında, Bakanlık tarafından tems�lc� ve gözlemc� görevlend�r�l�r.
(7) Türk�ye b�r�nc�l�ğ� yarışmalarına, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından tems�lc� görevlend�r�leb�l�r.

Görevlend�rme ücret� kurumu tarafından öden�r.
Dop�ng
MADDE 23 – (1) Dop�ng �çeren maddeler�n kullanılmasının önüne geç�lmes� �ç�n gereken tedb�rler alınarak

öğrenc� sporcuların b�l�nçlenmes� sağlanır. Dop�ng �çeren maddeler�n kullanılmasının tesp�t� hal�nde öğrenc� sporcu ve
antrenör/çalıştırıcı hakkında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Uluslararası yarışmalar
MADDE 24 – (1) Uluslararası yarışmalarda ülkem�z� tems�l edecek öğrenc� sporcuların Türk�ye Cumhur�yet�

vatandaşı olması zorunludur.
(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak spor dalı ve kaf�le l�stes� Bakanlık tarafından bel�rlen�r.

Yarışmalara �l�şk�n �ş ve �şlemler, Türk�ye Okul Sporları Federasyonu tarafından yürütülür.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� takım ve ferd� sporcuları
MADDE 25 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�n� tems�len yarışmalara katılacak takım ve ferd� sporcular

da bu Yönetmel�k hükümler�ne tâb�d�r.
Saha ve tes�sler�n kullanımı
MADDE 26 – (1) M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le Bakanlığa a�t tes�sler�n etk�n ve ver�ml� kullanılab�lmes� �ç�n �l

müdürlükler� �le �l m�ll� eğ�t�m müdürlükler� tarafından gerekl� tedb�rler alınarak yarışma ve organ�zasyonlarda
herhang� b�r aksaklığa meydan ver�lmemes� sağlanır.

(2) İl veya �lçe müdürlükler� �le �l veya �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler� arasında spor tes�sler�n�n ortak kullanımı
ve ücrets�z tahs�s ed�lmes� �le karşılıklı personel görevlend�r�lmes� sağlanır. Spor faal�yetler�n�n n�tel�ğ�ne göre
kullanılacak tes�slere �l�şk�n kararlar �lg�l� tert�p kom�teler� tarafından alınır.

(3) Yarışmalarda �ht�yaç duyulması hal�nde özel spor tes�sler�n�n kullanımı hususunda, �lg�l� mevzuat
hükümler� uygulanır.

İşb�rl�ğ� ve koord�nasyon
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le koord�nasyon ve �şb�rl�ğ� çerçeves�nde uygulanır.
Düzenleme yetk�s�
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n Bakanlık tarafından alt düzenley�c� �şlem

yapılab�l�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 29 – (1) 5/11/2013 tar�hl� ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faal�yetler�

Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


