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OKUL SPOR FAALİYETLERİ  GENELGESİ  

UYGULAMA ESASLARI 

1. 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yı lı  Okul spor faaliyetleri İ lköğretim ,Ortaöğretim ve 
Mesleki Teknik Öğretim Kurumları nda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı , Milli Günler, 
Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından yürütülecektir. 

2. Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi yayı nlanmış  
müsabaka talimatları nda uygulamaya yönelik kural ve değişiklikleri ile ilgili yeni 
düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Genelgede yer alan branş  talimatları  kesin 
talimatlar olup 2018-2019 Eğitim - Oğretim Yılı  sonuna kadar talimatta yazı lan 
hükümler ve kurallar geçerli olacaktır. 

3. Eğitim ve öğretim hizmetlerini aynı  fiziki yap ı  ve aynı  okul müdürlüğü altı nda birleşik 
olarak sürdüren okulları n sporcu öğrencileri bulundukları  kademenin tak ı m veya ferdi 
yarışmaları na katı labilir. Sporcu öğrencinin okul adı na yarışmalarda yer alması  için 
öncelikle ilgili kademede okuması  gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve 
öğretim verilen ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arası nda sporcu geçişi yapı lamaz. 

4. Okul spor yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardı mlaşma, centilmenlik, 
kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çı karılır. 

5. Okullar, ilgili branş  açıklamaları nda farklı  bir hüküm belirtilmediyse yarışmalara k ı z ve 
erkek olmak üzere, aynı  kategori veya branşta birer takı m ile katı labilirler. Karma takı m 
ve ferdi katı lı mlar ise, ilgili branşın teknik açı klamaları  bölümünde belirtildiği şekli ile 
yap ı labilir. 

6. Branşlarla ilgili açıklamalar, müsabaka fikstürleri, sonuçları, duyurular ve okul 
sporları  ile ilgili tüm konular hakkında web sayfamız (eohd.mebnet.net) adresini 
takip edilecektir. 

7. NOT: Web sayfası nda yap ı lan duyuru,değişiklik ve bilgilendirmeler ilgili Beden Eğitimi 
öğretmenleri tarafından takip edilmesi zorunludur.Duyuru değişiklik ve bilgilendirmeler 
okullara yazı  olarak gönderilmeyecektir. 

8. Eğitim ve öğretim yılı  içerisinde Kuzey Kı brıs Türk Cumhuriyeti birinciliği yarışmalarına 
katı larak dereceye giren okul takımları  ve ferdi sporcuları, Türkiye Okul Sporları  
Faaliyet programına ve takvimine göre ilan edilen spor branşında ve kategoride 
ülkemizi temsil etme hakkı  elde ederler. 

9. Okullar arası  spor yarışmaları nda görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör ve sporcu 
öğrenciler kurumları nca yarışma süresince görevli izinli sayı lırlar. 

iO.Spor dalı nı n özelliğine göre ferdi veya tak ım halinde yapı lan yarı  final ve Türkiye 
birinciliği yarışmaları na katı lacak idareci, çalıştı rı cı  ve sporcu öğrenci sayı ları  ilgili spor 
branşı  açı klamaları nda belirlenir. 
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YARIŞMALARA BAŞVURULAR VE KONTENJANLAR 

Branş  katılı m başvurusu; Milli Günler okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon 
Şubesi'nin belirlediği başvuru tarihlerinin, Milli Eğitim müdürlüklerine bildirilmesi ve milli 
eğitim müdürlüklerince bilgilendirilen okulları n ilgili formu doldurarak okul Sporları  
Şubesine başvurması  yoluyla yap ı lır. Okul Sporları  şubesi yap ı lan başvuruları  
inceleyerek katı lacak takı m ve ferdi sporcu sayı sı na göre yarışma takvimini hazı rlar. 
Yarışmalara başvurularda katı lı m ücreti alı nmaz. 

YAŞ  KATEGORİLERİ  

Okul spor yarışmalarına katı lacak olan öğrencilerin kategori, yaş  ve terfi bilgileri ilgili 
spor dalı nın branş  talimatında belirtilir. 

OGRENCILERIN FIZIKI GORUNUMU 

2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı nda Küçükler kategorisinde (k ız-erkek) düzenlenen 
yarışmalarda yer alan sporcu öğrencilerden bazı ları nı n yaşlarının fiziki görünüm olarak 
Kimlik Kartı nda, yazı lı  olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm 
olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü 
sporcularla birlikte yarıştırı lması  eşitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı  
olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle tertip komitesi 
tarafından, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu durumda olan 
öğrencilerden, Universite veya Devlet Hastanelerinden alınacak fotoğraflı , Kimlik 
numaralı , tarihli, sayı lı  ve Başhekim onaylı  ana yaşını  belirten el bileği grafisi ile 
belirlenen kemik testi raporu istenecektir. Raporda yaş  aralığında belirtilen yaş  üst 
sını r kabul edilir. 

Omek: Raporda belirtilen "12-13 yaş  aralığında" ifadesi 13 yaş  olarak kabul edilir. 
Devlet Hastanesi doğum raporunu belgelendirenlerden kemik testi raporu 
istenmeyecektir. 

OKUL DEĞİŞTİRME VE NAKİL 

a. Yeni eğitim ve öğretim yı lında derslere başladığı  günden itibaren 30 gün içinde 
bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler yeni kayı t oldukları  
okullarında okula kayıt gününden başlamak üzere 2 ay geçtikten sonra 
yarışmalara katı labilirler. 

b. (a)'da belirtilen tarihten sonra nakil alan öğrenciler resmi yarışmalara 
katı  lamazlar. 
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OKULA DEVAM ZORUNLULUĞU 

a) Öğrencilerin okullar arası  spor yarışmaları na katı labilmeleri için okulları na, eğitim 
ve öğretime devam zorunluluğu aran ı r. 

b) Bir öğrencinin herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesilmesi halinde okul spor 
yarışmaları  ile de ilişkisi kesilir. 

DİSİPLİN İŞLEMLERİ  

Okullar arası  yarışmalarda ve resmi yarışmalarda herhangi bir nedenle; tedbir 
veya ceza alan idareci, çalıştırıcı  ve sporcular tedbirli veya cezalı  oldukları  süre 
içerisinde yarışmalara katı lamazlar. 

LİSANSLARIN DÜZENLENMESİ: 

2018-2019 Eğitim - Öğretim yı lı  Lisans onay işlemleri, Milli Günler, Okul Sporları  
ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesinin onayından sonra geçerli olacaktır. 

a- Lisanslar (İdareci ve Çalıştırıcı ) için sahaya giriş  kartlı  manuel olarak düzenlenen yeni 
formatı nda (EOHD) web sayfası nda ilan edildiği şekli ile ilgili spor branşı  adı  altında 
dosyalanı p, her sporcu öğrenci için ayrı  olarak hazırlanacaktı r. 

b- Resimler mutlaka işlenmeli ve branş ismi ile hazırlanmış dosya 
(kibrisokulsporlari©gmail) adresine mail yolu ile gönderilecek ve takibi yapı lacaktı r. 

c- Lisans onayları , Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi 
tarafı ndan kontrolleri yapı ldı ktan sonra onaylanacaktır.Lisans onayı  yapı lmayan 
sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 

d- Lisanslar müsabaka tarihinden 20 gün önce tamamlanı p bitmesine özen 
gösterilmelidir. Müsabaka tarihinden 3 gün öncesine kadar tamamlanmaması  halinde 
kesinlikle müsabakalara alı nmayacaktır. 

e- Lisanslar ilgili öğretim yılı  için geçerli olacak olup, lisans numaraları  her okul için ayrı  
olarak (EOHD) web sayfasında ilan edilecektir. 

f- Lisanslarını  zamanı nda çı kartmayan ve bu sebeple müsabakaya alınmayan okulları n 
tüm sorumluluklar ilgili okula ait olacaktı r. 

g- Küçükler kategorisinde her branş  için ayrı  lisans düzenlenecektir. 
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TEKNİK AÇIKLAMALAR 

1. Okul spor müsabakaları nda Ortaokul, Lise, Kolej, Meslek Lisesi ve Özel Okullardan 
sporcu öğrenci Anabranş  olarak; 
Badminton,Basketbol, Futsal, Futbol,Güres,Hentbol,MasaTenisi,Voleybol,Yüzme 
branşlarından bir branş  seçebilir; Ancak seçtiği ana branşın yanı nda Satranç, Eskrim, 
Bisiklet, Tenis, Kros,Kick Boks ,Judo ve Atletizm branşını  ve/veya branşları nı  yan 
branş  olarak seçebileceklerdir. 

2. Tüm okullar öğrenci sayı larına bakı lmaksızı n programda yer alacak Atletizm 
yarışmaları na katı lmak zorunludur. 

3. 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı nda yap ı lacak okullar arası , 27 Aralı k Atatürk Koşuları , 
27 Aralık 2017 Perşembe günü müsabaka talimatları nda belirtilen esaslara göre 
yap ı lacaktı r. 

4. Yı ldız Kategorisinde 2007 doğumlu sporcu öğrenciler yurt içi ve yurt dışı  okul 
müsabakaları na katı labileceklerdir. 

5. Gurup elemeleri Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi 
kararlaştıracağı  şekli ile (Eleme ve/veya Tek Devreli Lig) usulüne göre oynanacaktı r. 
Basketbol, Hentbol, Voleybol,Futbol ve Futsal branşlarında finaller dörtlü final 
şeklinde 2 gün üzerinden yapı lacaktır. 

ORGANİZASYONLARLA İLGİLİ  HUSUSLAR: 

1- Okullar arası  sportif müsabakalarda görülecek her türlü hatalı  davranışlarda 
Bakanlığımızca disiplin hükümleri uygulanacakt ı r. 

2- Sportif müsabakaların eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak olumlu bir tarzda 
yürütülmesi ve arzu edilen neticenin sağlanmasının temini bakı mından Eğitim Ortak 
Hizmetler Dairesi Milli Günleri, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon 
Şubesinin vereceği kararlar kesin ve nihaidir. 

3- Okul müdürlükleri müsabakalarda yer alacak sporcu öğrencilerle, seyirci öğrencilerin 
tavı r ve hareket tarzları nı n neler olacağı  hususunda öğrenciyi bilinçlendirmelidir. 

4- Yarışmalarda giyilecek spor k ı yafetleri,ilgili spor federasyonunun talimatları na aykırı  
olamaz.Okullar arası  sportif müsabakalara katı lacak tüm sporcu öğrencilerin k ı lık, 
k ı yafetlerinin öğrenciye yakışır bir şekilde olmasına özen gösterilecektir. K ı lı k ve 
k ı yafetlerine özen göstermeyen sporcu öğrenciler sportif karşı laşmalara 
alınmayacaktı r. 

5- Müsabakalarda yeterli sayı da idareci ve öğretmen tarafından seyirci öğrencilerin 
arası nda bulunmak suretiyle izlenmesi ve karşı laşmalarda doğabilecek istenmeyen 
hareketlerin anı nda giderilmesi öncelikle okulları mı z sorumludurlar. 

6- Organizasyon komitesi imknlar doğrultusunda müsabakalar için sağlı k ekibi 
bulunduracaktı r. Okul müdürlükleri de okulları nın oynayacakları  müsabakalarda evci 
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konumunda iseler müsabakalar için, ilk müdahalede gerekli ilkyardım malzemesini 
hazır bulundurmaları , gerek görülmesi halinde organizasyon tarafından acil yardım 
istenecektir. 

7- Evci okul müdürlüklerinin dışa karşı  gerekli emniyet tedbirlerini, yerel emniyet 
müdürlüklerine başvuruda bulunarak almaları  ve bu hususta karşılaşacakları  güçlükleri 
zamanı nda ilgili müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir. 

8- Sportif müsabakalara sporcu öğrencilerin sağlıklı  bir şekilde götürülüp getirilmelerinde 
okul müdürlükleri sorumludur. 

9- Özellikle müsabakalarda hakemlerimizin birçoğunun öğretmen kökenli olduğunu ve bu 
hususta hassas davranı larak öğrencilere de hissettirilmesi sağlanacaktır. 

lO-Müsabakalarda hakem olarak görevlendirilecek Beden Eğitimi Öğretmenlerine ilgili 
Okul müdürlükleri yardımcı  olacaktır. 

Il-Evci Okul Müdürlükleri müsabaka sonucunu maç sonrası , Milli Günleri, Okul Sporları  
ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesine bildirmeleri gerekiyor. 

12-Sportif müsabakalarda okul idaresinin öğrencilerin katılımını  sağlamak konusunda 
hassas davranması  gerekmektedir. 

Il. SPORTİF KARSILASMALARLA İLGİLİ  HUSUSLAR: 

13-2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı nda yapı lacak her türlü spor etkinliklerinde geçerli 
olmak üzere sporcu öğrencilerin lisansları  Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri 
Koordinasyon Şubesi tarafından onaylanacaktı r. Lisans için esas tutulacak kayıt formu 
ve istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Bu şekilde düzenlenmeyen 
lisans bilgi forumları  dikkate alınmayı p lisans onayları  yapı lmayacaktır. 

14-Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi gerekli gördüğü 
hallerde tüm müsabakaların tarih yer ve saatlerinde değişiklikler yapabilir. 

15-Şampiyon olup Türkiye'deki Grup, Yarıfinal ve Final birinciliklerine katı lmaya hak 
kazanan okullarımızın idareci ve çalıştı rıcı lar aşağıdaki şekilde saptanacaktır. 

a- Aynı  branşta şampiyon olan kız ve erkek tak ı mları  ayni okul ise 2 çalıştı rı cı  2 idareci 
ve Bakanlığın uygun göreceği Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri 
Koordinasyon Şubesi uzmanları ndan bir kafile başkanı . 

b.İ lgili branşta ayrı  ayrı  okullar şampiyon olursa her okul için 1 çalıştırıcı, 1 idareci ve 
Bakanlığın uygun göreceği Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon 
Şubesi uzmanlarından bir kafile başkanı , 

c.Çalıştı rı cı  ve İ dareciler ald ı kları  yolluklarından laşe ve İ batelerini karşılamak 
durumu ndad ı  rla r. 

16-Okul değiştiren öğrencilerin yarışmalara katı lma koşulları  Okul Spor Kolları  Tüzüğünde 
olduğu şekli ile yapı lacaktır. 
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17-Lisansları  maçtan önce hakeme teslim edilmeyen öğrenci sporcular müsabakalarda 
yer alamayacaktır. 

18-Oyundan atı lan oyuncuları n lisansları  hakemlerce alı narak müsabaka tutanağı  ile 
birlikte 24 saat içinde Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon 
Şubesine vermeleri gerekmektedir. 

19-Lisans kontrolü ve sporcular ve/veya maça itiraz işlemleri müsabaka öncesi hakeme, 
müsabaka sonrası  maç varakasına yazılı  olarak ve/veya 2 iş  günü içerisinde bir 
dilekçe ile Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesine 
yapı  laca ktı  r. 

20-İ tirazlar kafile idarecisi ve/veya çalıştırı cı sı  tarafı ndan ilgili oyun kurallarına ve 
yönetmelik hükümlerine göre, Itirazlarla ilgili masrafları n karşılanması  için itiraz eden 
tak ı m yöneticisi tarafı ndan (makbuz veya belge karşılığı ) 350 TL depozit olarak 
yatı rı lacaktı r. Talimat hükümlerine uygun yapı lmayan itirazlar işleme alınmayacaktı r. 
Itirazın doğruluğu halinde para iade edilecek; geçersizliği halinde ise Milli Günler, Okul 
Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi bütçesine gelir kaydedilecektir. 

21-Eleme müsabakaları nda saha temini ve sahanı n hazı rlanması  evci okula ait olacaktır. 
Gerekli düzenlemeler yapı lmaması  halinde ilgili müsabaka oynatı lmayı p gerekli karar 
Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafı ndan 
verilecektir. 

22-Fikstürler çerçevesinde her okul müsabakalara katı lmakla yükümlüdür. 
Kaydolup fikstür çekildikten sonra her ne sebep olursa olsun fikstürden 
ayrılmak isteyen okullar bağlı  bulundukları  Daire Müdürlüğünden gelecek yazılı  
talimatla işlemleri yapılacaktır. Katılmayan okullar Daire Müdürleri tarafından 
soruşturulacaktır. 

23-Final Müsabakaları na (Kişi Başı ) Giriş  ücretleri 5.00 TL olacaktır. 

24-Her okul istediği branş  için dışarıdan çalıştırı cı  temin edebilir. Ancak 
okullarımızda görev yapan Beden Eğitimi Oğretmenlerimiz sadece kendi 
okullarında görev yapacaktır. Başka bir okulun herhangi bir branşında dıştan 
antrenörlük yapamaz. Dışarıdan alınacak çalıştırıcı  ile ilgili 0 branşta, 
antrenörlük belgesi ile birlikte, en az müsabaka tarihinden 20 gün önce Milli 
Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesine yazı lı  olarak 
müracaat etmek zorundadır. 

25-Dışarıdan tutulacak çalıştı rı cı lar ilgili okulla yaptıkları  antlaşma metinlerini ve/veya 
sözleşmelerini Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesine 
ibraz etmeleri ve yap ı lacak antlaşma ve/veya sözleşmenin ilgili Eğitim - Oğretim yı lı  ile 
sı nı rlı  olması , buna mütevellit ilgili çalıştı rı cı nın çalıştırdığı  o branşta okulun erken 
elenmesi hususunda aynı  Eğitim - Oğretim yılı  içerisinde başka bir okulla ikinci bir 
sözleşme yapması  mümkün olmayacaktı r. 

26-Branşında şampiyon olup Türkiye'deki Grup, Yarı final ve Finallerde yer alacak 
okulları mızı n başında kendi okulunun Beden Eğitimi öğretmeni ve/veya dışarı dan 
hizmet satı n aldığı  çalıştırı cı sı  bulunabilir. Bir başka okulun Beden Eğitimi 
Oğretmeni diğer bir başka okulun takımı  başında bulunması  ve seyahat etmesi 
kesinlikle yasaktır. 
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27-İlköğretim dairesine bağl ı  Küçükler kategorisinde 2018-2019 Eğitim - Öğretim yıl ı  
itibarı  ile 2010 doğumlu sporcu öğrenciler Türkiye'de yapılacak olan yanfinal ve 
final müsabakalarına katılamazlar. 

28-2018-2019 Eğitim - Öğretim yı l ı  itibarı  ile salon sporları  (Basketbol,Hentbol,Futsal ve 
Voleybol) branşların ın açık sahalarda oynatılması na kesinlikle izin verilmeyecektir. 

29-İlköğretim dairesine bağl ı  Küçükler kategorisinde Ana branşlar (Basketbol, Hentbol, 
Futbol ve Voleybol) Yard ımcı  branşlar (Yüzme, Masa tenisi, Tenis, Badminton ve 
Satranç, Judo ve Kick Boks) 

30-İlköğretim dairesine bağl ı  okullarım ızın öğrenci sayıları  400 ve daha az olan okullarda 
Atletizm branşına ek olarak iki (2) ana + Bir (1) yard ımcı  branşta faaliyet 
gösterebilecekler. Okul Sayısı  400 ve daha fazla olan okullarım ızda ise Atletizme ek 
olarak bir (1) ana + ikir (2) yard ımcı  branşta faaliyet gösterebileceklerdir. 

31-İlköğretim dairesine bağl ı  okullarım ızda Atletizm branşına okul nüfusuna 
bakılmaksızı n tüm okullarım ız katılması  zorunlu bir branştı r. 

32-İlköğretim dairesine bağl ı  okullarım ızda 1.Tur müsabakaları  bölgelerde Tek devreli 
lig şeklinde oynatılacak olup, 3 takımlı  gruplarda 1 takı m, 4-5 takımlı  gruplarda 2 
takı m ve 6 ve daha çok takımlı  gruplarda 3'er takı m 2. Tur'a yükseltilecektir. 

33- 2. Tura kalan tak ı mları  Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon 
Şubesi ve bölge ajanların ın belirleyeceği tarih doğrultusunda DOGU ve BATI gurubu 
şeklinde yapılacaktır. 

a- Basketbol Branşı: 1. Tur sonras ı  oluşturulacak Doğu ve Batı  grubu müsabakaları  
sonrası nda yarı  final kontenjanları  Doğu grubu için Iki (2) ve Batı  grubu için ise altı  
(6) tak ı m kontenjan ı  ile 8 takı mlı  yarı  final grubu oluşturulacaktır. 

b- Futbol Branşı  : 1. Tur sonrası  oluşturulacak Doğu ve Batı  grubu müsabakaları  
sonrası nda yarı  final kontenjanları  Doğu grubu için iki (2) ve Batı  grubu için ise altı  
(6) tak ı m kontenjan ı  ile 8 tak ı mlı  yarı  final grubu oluşturulacaktı r. 

c- Voleybol Branşı  : 1. Tur sonras ı  oluşturulacak Doğu ve Batı  grubu müsabakaları  
sonrası nda yarı  final kontenjanları  Doğu grubu için altı  (6) ve Batı  grubu için ise iki 
(2) tak ı m kontenjanı  ile 8 takımlı  yarı  final grubu oluşturulacaktır. 

d- Hentbol Bransı  : Hentbol branşında 1. Tur'dan itibaren katılacak olan tüm okullar 
merkez Lefkoşa'da yap ı  lacaktı  r. 

34-Yarı  final müsabakaları  sonucunda ilk dört (4) sırayı  alacak olan takı mlar, final 
müsabakalarını  2 gün üzerinden dörtlü final (final-four) olarak yapılacaktı r. 

35-İlköğretim dairesine bağl ı  okullarım ızda, Final müsabaka yerleri finale kalan takı mları n 
bölgeleri de dikkate alınarak, Milli Günler, Okul Sporları  ve Kol Etkinlikleri 
Koordinasyon Şubesi ve bölge ajanları n ı n kararı  ile belirlenecektir. 

NOT: Bu genelge yayınlandığı  tarihten itibaren 1 ay içerisinde okullarım ız 
tarafından herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda kabul edilmiş  sayılacak ve daha 
sonra doğacak herhangi bir itiraz konusunda genelgede ve müsabaka talimatlarında 
yazılanların dışında ki itirazlar kabul edilmeyecektir. 
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