
 

 

Sayfa 1 
2021 – 2022 Anadolu Yıldızlar Ligi Uygulama Talimatı 

ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 

2021 – 2022 SEZONU UYGULAMA TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli 

takımlara alt yapı oluşturulması, yetenek taraması ve spora yönlendirme projesinin desteklenmesi vb. 

amaçlarla Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) düzenlenmektedir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu talimat, Bakanlık tarafından belirlenen spor dallarında, il müdürlüklerince 

oluşturulan il karmaları seçim komiteleri marifeti ile belirlenen sporcuların, statüye uygun olarak bölgesel ve 

ulusal spor faaliyetlerinin planlanmasını ve düzenlenmesini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu talimat, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1 nolu 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 184. ve 189. maddeleri ve Spor 

Kafileleri Seyahat Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen; 

a) ANALİG: Anadolu Yıldızlar Ligini, 

b) ANALİG bilgi yönetim sistemi: ANALİG’te sporcu, kafile, fikstür işlemlerinin yapıldığı, sonuç ve 

haberlerin yayımlandığı elektronik yazılımı, 

c) ANALİG İl Şube Müdürü: ANALİG’te il müdürlüklerinin görev alanına giren işlemlerin 

yürütülmesinden sorumlu amiri, 

ç)ANALİG il koordinatörü: ANALİG’te il müdürlüklerinin görev alanına giren işlemlerin 

yürütülmesinden sorumlu personeli, 

d) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili spor federasyonlarından alınan antrenör belgesine 

sahip kişiyi, 

e) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

f) Federasyon: Bakanlığa bağlı federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını, 

g) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

ğ) İdareci: Bu talimat kapsamında düzenlenecek yarışmalarda kafileden sorumlu kişiyi, 

h) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

ı) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

i) İl tertip komitesi: İl organizasyon tertip komitesini, 

j) İl karması seçim komitesi: ANALİG il karmaları seçimi için oluşturulan komiteyi, 

k) Lisans: Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini, 

l) Spor dalı talimatı: Spor federasyonları ile koordine sağlanarak hazırlanan ve analig.gsb.gov.tr 

adresinde yayımlanan ilgili spor dalına ilişkin usul ve esasları,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sporculara İlişkin Hususlar 

Yaş kategorileri-Lisans 
MADDE 5 – (1) ANALİG yarışmalarına katılacak sporcuların yaş kategorileri spor dalları 

talimatlarında belirtilecektir. 

(2) Kulüp, ferdi ve okul lisansları ile müsabakalara katılım sağlanabilecektir. Sporcular ikamet ettikleri 

il adına yarışabileceklerdir. 

(3) İstanbul ilinde Avrupa ve Anadolu karmalarında yer alacak sporcuların seçiminde sporcunun 

ikamet durumları esas alınacaktır. 

Sporcuların fiziki görünümü 

MADDE 6 – (1) Yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen sporcuların durumlarını belgelemek için, 

doğduğu hastaneye veya Devlet ya da üniversite hastanelerine yazılı başvurularak biyolojik yaşı doktor raporu 

ile tespit edilir. 

(2) Doğum raporu bulunan sporcular, fiziki uygunluk kontrolüne alınmadan yarışmalara katılırlar. 
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(3) Doğum raporu olmaması durumunda, sporcunun biyolojik yaşının tespiti için Devlet ya da 

üniversite hastanelerinden alınan yaş tespit raporu geçerlidir. Raporda belirtilen yaş aralığında tamamlanmış 

üst yaş sınırı kabul edilir. Raporda belirtilen üst yaş sınırı ilgili sezon sonu dikkate alınarak değerlendirilir. 

(4) Tertip Komiteleri, istenilen belgelerin veya raporun sunulmasına kadar yaşıtlarından büyük 

görünen sporcuların, yarışmalara katılmaması hususunda tedbir kararı verir. 

(5) Yapılacak itirazlar, tertip komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır, ihtiyaç halinde yaş 

düzeltme raporu istenir. 

(6) Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen hükümler yarışmaların tüm aşamalarında uygulanır. 

(7) Fiziki durumları nedeniyle bir alt kademedeki yarışmalarda yaş tespiti konusunda iş ve işlem 

yapılmış sporcunun raporlarını ve tertip komitesi kararlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

Yaş tashihi 

MADDE 7 – (1) Mahkeme kararı ile yaş düzeltmelerinde, sporcunun düzeltilen yaşı esas alınarak 

lisans çıkartılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulama ve Yarışmalara İlişkin Esaslar 

Uygulama Esasları 

MADDE 8 – (1) ANALİG faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir: 

a) ANALİG spor yarışmaları, uluslararası oyun kuralları, federasyonların ilgili mevzuatı ve bu 

kapsamda hazırlanan spor dalı talimatları esas alınarak yapılır. 

b) İl karmalarını, öncelikle İl müdürlüğünün kadrolu veya sözleşmeli antrenörlerin çalıştırması esastır. 

Ancak ilde ilgili spor dalında antrenör yoksa 1. kademe ve üzeri antrenörlük belgesine sahip beden eğitimi 

öğretmenleri veya fahri antrenörler çalıştırabilir. Ancak su topu il karmalarını yüzme antrenörleri, beyzbol / 

softbol il karmalarını ise Türkiye Ragbi Federasyonu’na bağlı spor dallarında antrenörler çalıştıracaktır. (Spor 

dalında kadrolu, sözleşmeli antrenör yoksa beden eğitimi öğretmenine fahri antrenörlük ücreti Bakanlık 

mevzuatlarına göre ödenir). 

c) ANALİG yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve 

hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Sporcuların bulunduğu ilin tarihi, kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi 

ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkânlar dâhilinde sağlanır. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafından 

oluşturulan fikstür dikkate alınarak uygun zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. İlgili mevzuat çerçevesinde 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek sağlanabilir. 

ç) ANALİG organizasyonlarının Bakanlığımız bünyesindeki “Genç Gönüllüler Platformu” 

aracılığıyla duyurulması ve faaliyetlerde gönüllülerin görev alması teşvik edilmelidir. Duyurular il 

tertip komitelerince https://gencgonulluler.gov.tr/ adresine girilecek ve gönüllü gençlerin seçimi 

yapılacaktır. 

d) İl karmaları spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, antrenör ve sporcuların kurumlarınca 3289 

sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 29. maddesine göre yarışma süresince görevli izinli sayılırlar. 

e) Organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayım haklarını yürürlükteki 

mevzuat çerçevesinde düzenlenir. 

f) ANALİG; atletizm, badminton, basketbol, beyzbol, bocce, buz hokeyi, buz pateni, cimnastik, güreş, 

hentbol, hokey, judo, karate, kayak, masa tenisi, modern pentatlon, rafting, ragbi, oryantiring, softbol, sutopu, 

taekwondo, tekerlekli koşu, tenis, voleybol ve yüzme spor dallarında yapılacaktır. 

g) İlgili spor dalında kadrolu veya sözleşmeli antrenörü bulunan il müdürlüklerinin, il karmaları 

oluşturarak ANALİG projesine katılması zorunludur. Katılımın sağlanamadığı spor dallarında gerekçesi ile 

Bakanlığa bildirilir.  

ğ) İl Tertip Komitesi: : İl müdürü veya spor hizmetleri müdürü başkanlığında, ANALİG il şube 

müdürü, ANALİG il koordinatörü, ilgili il spor dalı temsilcisi ve il müdürlüğünce belirlenecek 2 yetkin 

personelden oluşur. Organizasyonun her aşamasında il tertip komitesi gerekli önlemleri alır. Müsabaka 

sonuçlarının tescil yetkisi il tertip komitesine aittir. 

h) İl Karmaları Seçim Komitesi: ANALİG il şube müdürü başkanlığında, ilgili il spor dalı temsilcisi, 

yeterli sayıda kadrolu veya sözleşmeli antrenörlerden oluşacaktır. (Spor dalında il müdürlüğü bünyesinde 

kadrolu, sözleşmeli antrenör yoksa, en az 1. kademe antrenör belgeli beden eğitimi öğretmeni veya kulüp 

antrenörleri görevlendirilebilir. 

i) İl karmaları, ANALİG spor dalı talimatlarına uygun olarak belirlenir. Bireysel spor dallarında varsa 

başarı sırası, takım sporlarında veya sıralaması bulunmayan spor dallarında ise seçim komitesinin 

gözlemlerinin gerekçeli raporları sonucu il karmaları ilan edilir. Grup müsabaka tarihlerinden önce, 

https://gencgonulluler.gov.tr/
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analig.gsb.gov.tr adresindeki portalda ilgili yere kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile il karmalarına ait 

veri girişi yapılır. Grup müsabakalarına katılan sporcular, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği 

müsabakaları için oluşturulacak kafile listelerine ANALİG bilgi yönetim sistemi tarafından otomatik aktarılır. 

Türkiye Birinciliği şeklinde tertip edilen spor dallarında ise girilen sporcu listesi müsabık olur. Yabancı 

uyruklu sporcular oturma izinlerini belgeleyerek ANALİG’e katılabilirler. 

j) Sporcular sadece bir spor dalında yarışabilirler. 

 

Grup İllerinin Belirlenmesi 

MADDE 9 – (1) Grup müsabakaları Ek–1’deki (ANALİG Grup Müsabaka Haritası) işaret anahtarında 

gösterilen bölge illeri arasında gerçekleşir. Ancak spor dalı talimatlarında farklı grup yerleri de belirlenebilir. 

(2) Takım sporlarında çeyrek, ferdi sporlarda ise yarı final müsabakaları, Ek–1’deki işaret anahtarında 

gösterilen; 

- Marmara – Ege, 

- Akdeniz – İç Anadolu, 

- Karadeniz(1) – Karadeniz(2), 

- Doğu Anadolu – Güney Doğu Anadolu  

bölge gruplarından çıkan takımlar arasında gerçekleştirilecektir. 

(3) Takım sporlarında yarı final müsabakaları, Ek – 1’deki işaret anahtarında gösterilen; 

- Marmara ile Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu çeyrek final grubundan çıkan takımlar arasında, 

- Karadeniz (1) ile Karadeniz (2) ve Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu 

çeyrek final grubundan çıkan takımlar arasında gerçekleştirilecektir. 

 

 
 

 

Takım Sporları (Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bocce, Buz Hokeyi, Hentbol, Hokey, Rafting, 

Ragbi, Softbol, Sutopu, Voleybol) 

MADDE 10 – (1) Takım sporlarında grup yarışmaları, bölgesel olarak 82 il karması, 8 grup halinde 

belirlenecektir. (Ek–1) Grup müsabakalarının yapılacağı il tertip komiteleri yönetiminde, kadın–erkek 

takımları ayrı ayrı olmak üzere, ANALİG bilgi yönetim sistemi üzerinden harf sırasına göre çekilecek kura ile 

3’erli veya 4’erli takım olarak gruplar oluşacaktır. Marmara grubunda bulunan İstanbul Avrupa ve İstanbul 

Anadolu takımları kurada aynı gruba düşerlerse değiştirilecektir. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre 

oynanacaktır. Grup sayısına göre gruplarında ilk 2 veya 3’e giren takımlar çeyrek finallere katılmaya hak 

kazanacaktır. (Toplam 48 Takım). 

EK-1

,

Karadeniz - 1 Grubu
Karadeniz - 2 Grubu
Güneydoğu Anadolu Grubu
Doğu Anadolu Grubu

ANALİG GRUP MÜSABAKA HARİTASI

İŞARET ANAHTARI
Marmara Grubu
Ege Grubu
Akdeniz Grubu
İç Anadolu Grubu

DÜZCE 

SAMSUN

ANKARA

TRABZON

ERZURUM

KASTAMONU

RİZE

AMASYA

G.ANTEP

ELAZIĞ

ORDU

ANTALYA

DİYARBAKIR

ARTVİN

HATAY

KARABÜK

DENİZLİ

KÜTAHYA

ERZİNCAN

ŞANLIURFA

KONYA

MALATYA

K.MARAŞ

KOCAELİ

ÇANKIRI

MANİSA

SİVAS 

MERSİN

ADANA

ADIYAMAN

BURSA

OSMANİYE

TOKAT

KİLİS

MARDİN

VAN

ESKİŞEHİR

BURDUR

AĞRI

BİTLİS 

BATMAN

KAYSERİUŞAK

TUNCELİ
MUŞ

AKSARAY

BALIKESİR KIRIKKALE

KARSGİRESUN

İZMİR

SİİRT

BOLU  

ARDAHAN

ÇANAKKALE

KIRKLARELİ  

MUĞLA

TEKİRDAĞ

G.HANE
ÇORUM

YOZGAT

BİNGÖL

HAKKARİ

SİNOP

ISPARTA

AFYON

KIRŞEHİR

KARAMAN

AYDIN
ŞIRNAK

NEVŞEHİR

IĞDIR

YALOVA

NİĞDE

BİLECİK

BAYBURT 

İSTANBUL
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(2) Çeyrek final grupları, 4 ayrı bölge grubundan oluşturulacak, tek devreli lig usulüne göre 

oynanacak, her bölge grubu 4’erli takım halinde kura ile 3’erli grup olarak düzenlenecek, bu gruplardan 1. ve 

2. olanlar yarı final grubuna katılmaya hak kazanacaktır. (Toplam 24 Takım). 

(3) Yarı final grupları, 2 ayrı bölge grubundan oluşacak, tek devreli lig usulüne göre oynanacak, her 

bölge grubu 4’erli takım halinde kura ile 3’erli grup olarak düzenlenecek, bu gruplardan 1. ve 2. olan takımlar 

Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanacaktır. (Toplam 12 Takım). 

(4) Türkiye birincilikleri, tek devreli lig usulü ve Ek–2’de (Örnek Fikstür) örneği verilen fikstüre göre 

oynanacaktır. 

 

Ferdi Sporlar (Atletizm, Buz Pateni, Cimnastik, Güreş, Judo, Karate, Kayak, Masa Tenisi, 

Modern Pentatlon, Oryantiring, Taekwondo, Tekerlekli Koşu, Tenis, Yüzme) 

MADDE 11 – (1) Ferdi spor dallarında puanlama sistemi esas alınacaktır. Spor Dalı Talimatlarında 

puanlama sistemi belirtilmemesi halinde; takım sıralaması yapılırken aşağıdaki sistem uygulanacaktır. 

- 1.’ye  10 Puan 

- 2.’ye  8 Puan 

- 3.’ye  5 Puan 

- 4.’ye  3 Puan 

- 5.’ye  1 Puan 

(2) Puanlama esasına göre yapılan değerlendirmelerde takımların eşitliği durumunda en fazla 

birincilik, eşitlik halen devam ediyor ise en fazla ikincilik, yine eşitlik bozulmamış ise en fazla 3...4...5' incilik 

derecelerine bakılarak sıralama belirlenecektir. 

(3) Grupta ilk 6'ya giren takımlar yarı final grubuna katılacak, yarı finalde gruplarında ilk 3’e giren 

takımlar Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanacaktır. 

 

Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar 

MADDE 12 – (1) Faaliyetin uygulama statüsü, spor dalı talimatları, spor dalı grupları, faaliyet 

sonuçları, genel açıklamalarıyla birlikte istatistiki bilgiler ve organizasyonla ilgili her türlü doküman ve 

duyurular analig.gsb.gov.tr adresinden takip edilecektir. 

(2) İl müdürlüğü tarafından, müsabaka tarihlerinden en az 5 gün önce il kafile listeleri, 

analig.gsb.gov.tr adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilecektir. Müsabakalara 

katılabilmek için ANALİG bilgi yönetim sistemi üzerinden alınan kafile onay belgeleri tertip kurulunca 

istenecektir. Bu belgeyi ibraz etmeyen takımlar müsabakalara katılamayacaktır. Kafile onay belgelerinin 

sisteme girilmesinden  ANALİG il şube müdürü ve koordinatörü sorumludur. ANALİG faaliyetlerinin 

duyurulması amacıyla ilgili birimler tarafından taşra teşkilatımıza gönderilen veya mahallinde hazırlatılan afiş, 

broşür, kitapçık, duvar ve zemin uygulamaları vb. materyallerin asılması, dağıtımı ve uygulanması ile 

farkındalık oluşturulacaktır. 

(3) İl müdürlüğü tarafından, grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği merkezlerinde 

gerçekleştirilecek müsabakaların görüntüleri (video, fotoğraf) ilgili haberleri, analig.gsb.gov.tr adresinden 

kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile müsabaka bitiminden itibaren 1 (bir) gün içerisinde girilecek ve 

Genel Müdürlüğümüzce onaylanarak yayımlanacaktır. 

(4) İl müdürlüğü tarafından ANALİG grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği 

müsabakalarından sonra; 

a) Ev sahibi iller tarafından organizasyon ve katılım maliyet bilgileri, 

b) Deplasman katılımı gösteren iller tarafından müsabaka katılım maliyet bilgileri analig.gsb.gov.tr 

adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilecektir. 

 

Teknik toplantı 

MADDE 13 – (1) Teknik toplantı tertip komitesince yarışmanın bir gün öncesinde yapılır. Toplantıya 

tertip komitesi, kafile idarecisi ve / veya antrenörü ile temsilen bir hakem katılır. Toplantıda yarışma programı 

belirlenir. 

(2) Antrenör ve / veya kafile başkanının teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya 

katılmayan antrenör ve / veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri 

olmaması halinde takımlar / sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 

(3) İl müdürlüğü tarafından, teknik toplantı kararlarına uygun olarak ANALİG bilgi yönetim sistemi 

üzerinden çekilen otomatik kuraya göre fikstür ve müsabaka programları oluşturulacak, oynanan her maçın / 

yarışın sonucu analig.gsb.gov.tr adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girilecektir. 
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12 TAKIMLI GRUPLAR 

GRUPLAR A GRUBU BGRUBU C GRUBU D GRUBU 

MAÇLAR 
1 A1 B1 C1 D1 

2 A2 B2 C2 D2 

3 A3 B3 C3 D3 

GÜNLER MAÇ NO. TAKIM TAKIM   

1.GÜN 

1 A1 A2 

  
2 B1 B2 

3 C1 C2 

4 D1 D2 

2.GÜN 

5 A3 A1 

GRUP MAÇLARI 
6 B3 B1 

7 C3 C1 

8 D3 D1 

3.GÜN 

9 A2 A3 

  
10 B2 B3 

11 C2 C3 

12 D2 D3 

4.GÜN 

13 B GRUBU 3.'SÜ D GRUBU 3.'SÜ 

YARI FİNAL 

MAÇLARI 

14 A GRUBU 3.'SÜ C GRUBU 3.'SÜ 

15 B GRUBU 2.'Sİ D GRUBU 2.'Sİ 

16 A GRUBU 2.'Sİ C GRUBU 2.'Sİ 

17 B GRUBU 1.'Sİ D GRUBU 1.'Sİ 

18 A GRUBU 1.'Sİ C GRUBU 1.'Sİ 

5.GÜN 

19 13. MAÇ MAĞLUBU 14. MAÇ MAĞLUBU 11. - 12.'LİK MAÇI 

20 13. MAÇ GALİBİ 14. MAÇ GALİBİ 9. - 10.'LUK MAÇI 

21 15. MAÇ MAĞLUBU 16. MAÇ MAĞLUBU 7. - 8.'LİK MAÇI 

22 15. MAÇ GALİBİ 16. MAÇ GALİBİ 5. - 6. LIK MAÇI 

23 17. MAÇ MAĞLUBU 18. MAÇ MAĞLUBU 3. - 4.'LÜK MAÇI 

24 17. MAÇ GALİBİ 18. MAÇ GALİBİ 1. - 2.'LİK MAÇI 

 
ÖRNEK FİKSTÜR* 

* Spor dalları talimatlarında farklı fikstür uygulanabilir.       

            EK-2 

 

Kıyafet ve törenler 

MADDE 14 – (1) Sporcular yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri İl müdürlüğünce belirlenen 

renkler kullanılarak analig.gsb.gov.tr adresinde bulunan kurumsal çalışmaya uygun spor kıyafetleriyle 

katılırlar. Açılış ve ödül törenlerine kurumsal formata uygun tören kıyafeti ile katılım sağlanması zorunludur. 

(2) Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine katılmayanlar hakkında ilgili mevzuat 

hükümlerine göre işlem yapılır. 

(3) Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ilgili federasyonun talimatları ve oyun kurallarına aykırı 

olamaz. 

(4) Törenlerin, amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden il tertip komiteleri sorumludur. 

(5) ANALİG faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilecek eşofman, spor malzemesi, afiş vb. 

giderler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilgili mali yıl bütçesinden ödenir. 

 

Ödüller 

MADDE 15 – (1) Türkiye birinciliği yarışmalarında verilecek kupa, madalya ve başarı belgesi ilgili 

spor dalının özellikleri dikkate alınarak İl müdürlüğünce verilir. 

a) İlk 4’e giren takımlara kupa, sporcularına madalya ve başarı belgesi verilir.  

b) Ferdi sıralamada ilk 4 dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir. 

(2) Türkiye Birinciliği dışında kalan;  

c) Grup, çeyrek final ve yarı final müsabakalarında bir üst gruba katılmaya hak kazanan takımların 

sporcularına madalya verilir. 

d) Ferdi sıralamada ilk 4 dereceyi elde eden sporculara madalya verilir. 

(3) Türkiye Birinciliği müsabakalarında tertip komitelerince seçilen bir kız, bir erkek sporcuya “fair 

play” plaketi verilir. 
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(4) Ödüller analig.gsb.gov.tr adresindeki kurumsal çalışmalara uygun olmalıdır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hususlar ve Disiplin İşlemleri 

Mali hususlar 

Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri 

MADDE 16 – (1) Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, federasyonca 

öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakın illerden hakem, gözlemci ve ihtiyaç duyulacak teknik 

personel görevlendirilir. 

(2) İlgili federasyonca, Türkiye birinciliği yarışmalarını teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere 

Milli takım veya alt yapı antrenörü görevlendirilir. Türkiye birinciliği müsabakalarının bitiminde ilgili 

federasyonlar, ANALİG sporcu değerlendirme raporunu en geç 10 gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderir. 

(3) ANALİG faaliyetlerini gözlemlemek ve raporlamak üzere Genel Müdürlükçe temsilci 

görevlendirilir. 

 

Görevlendirme ücret ödemeleri 

MADDE 17 – (1) Grup, çeyrek final ve yarı final yarışmalarında görevlendirilen hakem, gözlemci ve 

diğer personelin yolluk ve yevmiyeleri ile yarışma görev ücretleri, yarışmaların düzenlendiği İl 

müdürlüklerince ilgili mevzuata göre ödenir. Türkiye Birinciliği için görevlendirilen hakemler ile yarışmaları 

teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci, gözlemci, milli takım veya alt yapı 

antrenörü, diğer teknik personel (skor sonuç sistemleri kurulumu, pist şefi, teknik delege vb.) ile federasyon 

görevlilerinin görev ücretleri ve kanuni harcırahları ve malzeme nakil giderleri görevlendirmeyi yapan 

federasyonca karşılanır. 

(2) Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılan sporcu, antrenör ve 

idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri, ilgili mevzuata göre bağlı bulundukları İl müdürlüğünce karşılanır. 

(3) Görev ücretlerinin ödenmesinde, 23/7/2001 tarihli ve 2001 / 2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile kabul edilen, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili 

Esaslar”a göre işlem yapılır. 

(4) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay listesi, 

ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir. 

(5) Yarışmaları sportif yönden ve idari olarak izlemek / raporlamak üzere görevlendirilen Genel 

Müdürlük personelinin kanuni harcırahları ilgili Genel Müdürlükçe karşılanır. 

(6) ANALİG spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” hükümleri doğrultusunda 

oluşturulacaktır. Ancak spor dalı talimatlarında istisnai haller belirlenebilir. 

(7) Yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan sıklet, stil veya yaş gruplarında yarışacak 

sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre tasarruf edilecek olması durumunda, İl 

müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir. Ancak araç, antrenör, idareci planlamasının zorunlu 

kıldığı hallerde, kafilelerin topluca hareket ettiği durumlarda teknik toplantı günü dahil olmak üzere müsabaka 

bitimine kadar tüm kafileye tam harcırah (yol hariç) ödenir. 

(8) Yarışma programlarına göre, müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan sporcuların 

ayrılmaları durumunda yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen İl müdürlüğünce hazırlanan ayrılış 

evrakında belirtilen tarihe göre, bağlı oldukları İl müdürlüklerince ödenecektir. 

 

Disiplin işlemleri 
MADDE 18 – (1) Yarışmalarda, spor ahlâkına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışlarda 

bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak işlem tesis edilir. 

 

İtirazlar 

MADDE 19 – (1) Spor dalının özelliğine göre yarışma esnasında yapılacak itirazların dışında kalan 

itirazlar; kafile idarecisi veya çalıştırıcı tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine 

göre yarışmanın yapıldığı gün içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır. 

(2) Tertip komitesine yapılacak itiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına 400,00 TL ücret 

yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu ücret iade edilir, reddedilmesi halinde ise il müdürlüğü tarafından gelir 

olarak kaydedilir. 

(3) İtirazlar, tertip komitesi tarafından en geç ilgili takım ve/veya sporcunun bir sonraki yarışmasına 

kadar karara bağlanır. İtirazlara dair tertip komitelerinin vereceği karar kesindir. 
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Doping 

MADDE 20 – (1) Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken tedbirler 

alınarak sporcuların bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin kullanılmasının tespiti halinde sporcu 

ve antrenör hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Saha ve tesislerin kullanımı 

MADDE 22 – (1) Genel Müdürlüğe ait tesislerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için il müdürlükleri 

gerekli tedbirleri alacak, yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 

sağlanacaktır. 

(2) Spor kafilelerinin konaklamaları imkânlar dahilinde öncelikli olarak organizasyona ev sahipliği 

yapan il müdürlüğüne bağlı yurtlarda sağlanacaktır. 

Değiştirme Yetkisi 

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde spor dalı talimatlarını ve yarışmalara 

dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir. 

 

 


