
2022-2023 SEZONU  

İL OKUL SPORLARI ORGANİZASYONU TERTİP KOMİTESİ  

KARARLARI 

 
1)Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Malkara, Saray, Hayrabolu, Şarköy, Muratlı, 

Marmaraereğlisi İlçelerinde İlçe Tertip Komitesi kurulmasına Kapaklı ilçesinin İl Tertip Komitesi 

tarafından yürütülmesine, 

2) İl dışı çıkış olurları okul müdürü veya beden eğitimi  öğretmeni tarafından hazırlanılması, Gençlik 

ve Spor İl Müdürlüğüne onaya getirilmesine, 

3) Ferdi branşlarda  il dışı çıkış olurlarının tek liste halinde yapılmasına, 

4) Okul sporları takım veya ferdi branş müsabakalarında okul müdürü tarafından bir idareci ve bir 

öğretmen görevlendirilmesi ve müsabaka saatinden en az 1 (bir) saat öncesinde müsabaka yerinde 

hazır bulunmalarına, 

5) İl dışında yapılacak olan Grup Yarı Final ve Türkiye Birinciliğine katılacak olan takımların İl dışı 

çıkış oluru, Okul Müdürü ve Okul Sporları Şube Müdürünün Teklifi, İl Milli Eğitim Şube Müdürünün 

uygun görüşü ve Gençlik ve Spor İl Müdürünün onayı ile il dışı müsabakalara katılabilmesine, 

6) Fikstürler Gençlik ve Spor İl Müdürü, Okul Sporları Şube Müdürünün imzalarıyla İl 

Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanmasına, 

7) Basketbol, Voleybol, Futbol, Futsal, Hentbol branşlarının başvuruları 30.10.2022 tarihi saat 23.59’a 

kadar alınacak olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Ferdi branşların 

başvuruları ise ilgili  branşın il birinciliği tarihinden 3 (üç) gün öncesine kadar devam edilecek 

olup;sonrasında yapılacak başvuruların kabul edilmemesine 

8) Ulusal Müsabakalar için şehir dışına çıkacak öğrenci sporcuların izin onaylarının müsabakaya 

gidilecek tarihten en az 3 gün önce alınmasına 

9) 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Okul Sporları Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yayınlanan 81 

Branşta ve Okul Sporları Faaliyet Yönetmeliği doğrultusunda İlimiz okulların katılımları 

doğrultusunda yapılmasına; 

 

10) Müsabakalara katılacak olan okullarımız branş kayıtlarını, esame listelerini ve lisans işlemlerini 

spor.sgm.gov.tr adresinden yapacaklardır. Lisanslar sistem üzerinden doldurularak çıktı alındıktan 

sonra Okul İdaresi tarafından imzalanıp Okul müdürlüğü ya da Beden Eğitimi Öğretmenince 

muhafazası yapılacaktır. 

11) Lisans çıkartmak için gerekli olan tüm evraklar Okul Sporları yönetmeliğinde belirtimiş olup,  bu 

evraklar okul idaresi tarafından muhafaza edilecektir. İl Tertip Kurulu gerek görülen hallerde evrakları 

okul idaresinden isteyebilecektir. 

12) Okul müsabakalarında hakem görevlendirilmelerinin ilgili Branş Temsilcisi ve ilgili Hakem 

Kurulları tarafından, personel görevlendirilmesinin ise ilgili kurum tarafından yapılmasına, 

13) Tesislerinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri İle İl Milli 

Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması, yarışmaların organizasyonlarında 



herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için yoğunluk durumunda okul salonlarının müsabakalar 

için ücretsiz tahsis edilmesine; 

14) Eğitim Öğretim kurumlarında spor kültürünü ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek 

amacıyla okulların spor kulüpleri kurmaları yönünde teşvik edilmesine, 

15) Organizasyonlarda görev alamak isteyen gönüllü gençlerin yer almasına; 

16) 2022-2023 Öğretim Yılı Okullar arası tahmini İl Spor  yarışmaları takviminin belirlenmesine, 

17) İlde yapılan  Okul Sporları faaliyetlerindeki  müsabakalarda ceza alan İdareci, Antrenör ve 

Sporcuların İl Spor Disiplin Kuruluna sevkine, Spor Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılmasına, 

18) İlimiz faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgilendirme Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web adresi 

(tekirdag.gsb.gov.tr) Okul Sporları sekmesinden yapılacaktır. Burada yapılan tüm duyurular resmi 

tebligattır. Hiçbir okula veya kuruma ayrıca yazışma yapılmayacaktır. Fikstürlerde yapılan 

zaruri değişikliklerin okullar tarafından takip edilmesine, 

19) Müsabakalarda okulunun başında sahaya çıkacak olan idareci ve çalıştırıcının sistem üzerinden 

giriş kartı düzenleyip çıktısını alarak sahaya onunla girmesine, 

20) Taahhüt edilen spor dalındaki mahalli yarışmalara katılamayacak okul takımları, yarışma 

tarihinden en az üç iş günü öncesinde mazeretlerini yazılı olarak Okul Sporları Tertip Kurullarına 

bildirmek zorundadır. Yarışmalara mazeretsiz ya da geçerli mazereti olmaksızın katılmayan takımlar 

hakkında 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği 

hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu durumun il milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesine, 

21) Müsabakaların sonuç bildirim sürelerine göre müsabakaların tek devreli , çift devreli lig ya da 

eleme usulüne göre,  İl ve İlçe Tertip Kurullarınca hazırlanan fikstürler doğrultusunda müsabakaların 

hafta içi veya  hafta sonu oynatılmasına, 

 

22) Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde bulunan  EK-3/A EK-3/B EK-3/C EK-3/D Belgelerindeki 

huzurunda imza atılan kişilerin takım sporlarında Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

ferdi branşlarda ise Kafile İdarecisi ya da Çalıştırıcısının yetkili olmasına, 

23)Taahhüt edilen spor dalındaki mahalli yarışmalara katılamayacak okul takımları mazeret 

yazılarını okul müdürü imzalı ve resmi yazı ile tarafımıza verilmesi gerekmektedir. Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin vermiş olduğu dilekçeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

24) Yukarıdaki maddelerin 2022-2023 okul sporları müsabakalarında uygulanmasına, gerekli 

görüldüğü hallerde İl Tertip Komitesi tarafından yeni maddelerin eklenmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 


