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YÖNETMELİK

Gençl�k ve Spor Bakanlığından:
OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1- 2/11/2019 tar�hl� ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor Faal�yetler�
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç), (n) ve (ü) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Spor federasyonu: Spor dalı �le �lg�l� faal�yetler� yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�yle kurulan, organları seç�mle gelen ve �dar� ve mal� özerkl�ğe sah�p federasyonları,”

“n) L�sans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenc�ler �ç�n spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya �l�şk�n
ver�len �z�n belges�n�,”

“ü) Spor faal�yet�: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da �z�n ver�len spor müsabaka
ve yarışmaları �le bunların hazırlık ve eğ�t�m çalışmalarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “öğrenc� sporcu”
�bares�nden sonra gelmek üzere “, çalıştırıcı” �bares� eklenm�ş; aynı fıkranın (ç) bend�nde yer alan “başında mahall�
yarışmalara” �bares� “�çer�s�nde mahall� yarışmalar takv�m� esas alınarak” şekl�nde; (d) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın (g) bend�ne aşağıdak� cümle eklenm�şt�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 okullarda �lg�l� spor dalında takım oluşturmaya yeterl� sayıda başvurunun
yapılmaması hal�nde karma takım çıkarılab�l�r. Öğrenc� sporcular, öğrenc� belgeler�nde �sm� geçen okul adına, karma
takım çıkarılması hal�nde �se başvuruda bulunan okul adına yarışmalara katılab�l�rler. Karma takımlarda öğrenc�
sporcu l�sansları başvuruda bulunan okul adına düzenlen�r. Karma takım çıkarılması hal�nde takım adına ver�lecek
ödül ve başarıya bağlı d�ğer kazanımlarda başvuruda bulunan okul; b�reysel olarak ver�lecek ödül ve başarıya bağlı
d�ğer kazanımlarda �se öğrenc� sporcu esas alınır. Karma takıma �l�şk�n d�ğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından
bel�rlen�r.”
“Yarışma takv�m�n�n yet�şmed�ğ� spor dallarında veya yurt �ç�nde yarışması yapılmayan kategor� ve sıkletlerde
ülkem�z� tems�l edecek okul takımları ve ferd� sporcular Bakanlık tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 3- Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) İl tert�p kom�tes�; �l müdürü başkanlığında, spor h�zmetler� müdürü, �l müdürü tarafından görevlend�r�len

b�r şube müdürü ve �k� personel, �l m�ll� eğ�t�m müdürü tarafından görevlend�r�len b�r şube müdürü ve en az �k� en
fazla beş beden eğ�t�m� ve spor öğretmen� �le �lg�l� spor federasyonlarının �l tems�lc�ler�nden oluşur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(5) Okul spor yarışmaları kapsamında �llere ver�lecek takım ve ferd� sporcu kontenjanları her yıl Bakanlık

tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 5- Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 8- (1) Okul spor yarışmaları, f�z�ksel etk�nl�k ve oyunlara katılım �ç�n aşağıda bel�rt�len belgeler

�sten�r:
a) Okul spor yarışmaları �ç�n öğrenc� sporcu l�sansı, f�z�ksel etk�nl�k ve oyunlar �ç�n oyun kartı.
b) Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k kartı, resmî kurumlardan alınmış k�ml�k belges�, pasaport veya oturma �z�n

belges�.
c) İl dışına çıkacak kaf�leler �ç�n mülk� am�r onaylı kaf�le l�stes�.
ç) 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.
(2) Yukarıda bel�rt�len belgeler har�c�nde, spor dalı uygulama esaslarında başka belgeler de talep ed�leb�l�r.”
MADDE 6- Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “ödül tören�ne” �bares�nden sonra

gelmek üzere “mazerets�z olarak” �bares� eklenm�şt�r.
MADDE 7- Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı

madden�n üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak yarışmalarda ver�lecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeler�

Bakanlık tarafından bel�rlen�r.”
MADDE 8- Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “müdürlüğü” �bares� “yetk�l�s�”

şekl�nde; aynı madden�n �k�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) L�sans çıkarmak �ç�n gerekl� b�lg� ve belgeler �le sağlık �z�n belges�ne �l�şk�n hususlar �lg�l� spor dalı

uygulama esaslarında bel�rt�l�r.
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(3) L�sansın geçerl�l�k süres�, �lg�l� spor dalı uygulama esaslarında bel�rt�l�r.”
MADDE 9- Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının üçüncü cümles� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Öğrenc� sporcu, b�r eğ�t�m ve öğret�m yılında en fazla �k� okul adına yarışmalara katılab�l�r. Nak�l olan

öğrenc� sporcular, aynı eğ�t�m ve öğret�m yılında tekrar esk� okulu adına yarışamaz. B�r�nc� dönemde yapılan
nak�llerde, 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.”

MADDE 11- Aynı Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak spor dalı ve kaf�le l�stes� Genel Müdürlük tarafından

bel�rlenerek Bakanlık Makamının onayına sunulur. Yarışmalara �l�şk�n �ş ve �şlemler Bakanlık veya �lg�l� spor
federasyonu tarafından yürütülür.”

MADDE 12- Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 13- Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gençl�k ve Spor Bakanı yürütür.

 
 


