
İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU 

YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ 
 

1. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Sezonu, İlimizde Okul Spor Faaliyetleri 

Yönetmeliği, Spor Disiplin Yönetmeliği ile ilgili spor mevzuatlarına uygun olarak, ilgili branş 

talimatları, İl Organizasyon ve Tertip komitesi kararları doğrultusunda İl birinciliği ve bazı 

branşlarda İlçe birinciliği olmak üzere iki farklı organizasyon ile yürütülecektir. 

2. Okullarımız il ve ilçe birinciliği yarışmalarından istedikleri yarışmalara katılım sağlayabilirler. 

3. İl birinciliği yarışmalarına katılan okullarımız ilgili branşta aynı öğrenci sporculardan 

oluşturdukları takımlar ile ilçe yarışmalarına da katılım sağlayabilirler. Ancak, okul spor 

organizasyonunda temel hedef okulların tüm öğrencilerinin spor faaliyetlerine katılımıdır. 

4. İl ve ilçe birinciliği müsabakalarına katılmak isteyen okullar adresinde bulunan 

https://spor.gsb.gov.tr/Giris.aspx?ReturnUrl=%2f Spor Bilgi  Sistemi üzerinden başvurularını 

yapmak zorundadırlar. 

5. Okullar tüm branşlar için sistem üzerinden alacakları lisans ve esame listesi ile yarışmalara 

katılmak zorundadırlar.  

6. İlimiz faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgilendirme (Duyuru, Fikstür, Puantaj vb.) il müdürlüğü 

resmi internet adresi http://istanbul.gsb.gov.tr/ Okul Sporları Menüsünden yapılacaktır. Burada 

yapılan tüm duyurular resmi tebligattır. Hiçbir okulla veya kurumla ayrıca yazışma 

yapılmayacaktır. 

7. İl yarışmalarında müsabakalara mazeretsiz olarak katılmayan okullar turnuvadan ihraç edilip 

puantajdan çıkarılır. Mazeretlerini resmi olarak beyan etmeyen okullar hakkında Spor Disiplin 

Yönetmeliğine göre gereken işlemler uygulanır. 

8. Yarışmalar ve müsabaka fikstürlerinde (müsabaka yeri ve saati) yapılan düzeltmeler ve 

değişiklikler okullar tarafından takip edilmek zorundadır. 

9. Mücbir sebeplerden dolayı (Doğal afetler, uygunsuz hava koşulları vb.) yapılan genel 

ertelemelerle ilgili değişiklikler okul yetkilileri tarafından takip edilmek zorundadır. 

10. İl Organizasyon ve Tertip komitesi tarafından ilimizde düzenlenen tüm okul spor 

organizasyonlarında, fikstür ve müsabakalarla ilgili her türlü değişiklik ve düzenleme ile 

sonuçların tescil ve ilan yetkisi İl Organizasyon ve Tertip komitesine aittir. 

11. İlimiz faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgilendirme il müdürlüğü resmi internet adresi 

istanbul.gsb.gov.tr  Okul Sporları Menüsünden yapılmakla birlikte, Müsabakalar ile ilgili güncel 

duyuru, fikstür bilgisi, maç programları ve sonuçlarına istanbulokul.org  web adresinden de takip 

edilebilecektir. 

 

- BÖLÜM 2 -  

İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI MÜRACAATLARI VE USULLERİ    

İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARI TALİMATI 

 

1. İlimizi Grup, Yarı Final ve Türkiye şampiyonalarında temsil etmek isteyen okulların 

yarıştırılacağı liglerdir.  

2. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen tüm 

branş ve kategorilerde il imkanları doğrultusunda müsabakaların yapılması hedeflenmektedir. 

3. İl birinciliği yarışmalarına isteyen her okulumuz katılım sağlayabilir. 

https://spor.gsb.gov.tr/Giris.aspx?ReturnUrl=%2f


4. Bu yarışmalar İl Organizasyon ve Tertip Komitesi tarafından belirlenerek uygun görülen 

yerlerde yapılacaktır.  

5. İl birinciliği yarışma talimatları, branşlara ait reglaman ve duyurular ile yarışma programları 

(müsabaka tarih, saat ve yeri) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü istanbul.gsb.gov.tr okul sporları 

sayfasında yayınlanacaktır. 

6. İl birinciliği yarışmalarında dereceye giren okullarımız Bakanlığımızın belirlemiş olduğu  

kontenjan sayılarına göre İlimizi Grup, Yarı final ve Türkiye Birinciliği müsabakalarında temsil 

etme hakkına sahip olacaklardır. 

7. Kuraya dahil edilen takımlar müsabakalarını tamamlamak zorundadırlar. Müsabakalara 

mazeretsiz olarak katılmayan veya geçerli bir mazereti olmadan devam etmeyen okullar İl 

disiplin kuruluna sevk edileceklerdir. 

 

İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMALARINA BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 

1. İl birinciliği yarışmalarına katılmak isteyen okullar başvurularını (Basketbol, Hentbol, Futbol, 

Futsal, Voleybol) 26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE  kadar Spor Bilgi 

Sistemi üzerinden yapacaklardır.  

2. Diğer branşlarda sistem üzerinden başvurular (1. maddede belirtilen branşların haricindeki 

branşlar)  ilgili branşın İl müdürlüğü okul sporları branş sayfasında yayınlanan teknik toplantı ve 

kura çekimi tarihine kadar yapılabilir. Sistem üzerinden Branş katılım taahhüdü yapmamış hiç 

bir okul yarışmalara katılamayacaktır. 

3. Müsabakalara takım ve ferdi branşlarda katılacak okul idareleri müsabakaya getireceği sporcu 

öğrencilerin tamamına Spor Bilgi Sistemi üzerinden okul spor lisansı ve esame listesi oluşturarak 

katılmak zorundadır. 

4. İl ve ilçe birinciliği kapsamında yapılması planlanan okul sporları müsabakalarında öncelikli 

olarak sporcu öğrencilerin emniyet ve sağlık tedbirleri alınarak müsabaka yapmaları temin 

edilecektir.  

5. Yapılması planlanan müsabakalarda müsabaka öncesi, arası ve sonrasında müsabaka alanı, 

müsabaka malzemeleri ve soyunma alanlarının dezenfekte ve hijyen işlemleri sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilecektir. 

6. İl ve ilçe birinciliği müsabakalarında talimatlara aykırı yarışan okulların ilgilileri (Okul Müdürü, 

Branş sorumlusu Öğretmeni ve Antrenörü) İl disiplin kurullarına sevk edilirler. 

7. Katılım başvurusu yapan okullar gerekli veli izin belgesi, sağlık raporu ve müsabaka 

takvimlerini göz önünde bulundurduklarını ve fikstür tamamlanıncaya kadar yarışmalara devam 

edeceklerini kabul etmiş sayılırlar. (Yarışmalara Katılmamak: Spor Disiplin Yönetmeliği (13 

Temmuz 2019 tarih ve 30830 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan) ilgili maddeleri hükümleri 

uygulanır. Müsabakasına mazeretsiz katılmayan takımlar fikstürden çıkarılır. 

 

İL OKUL SPORLARI ORGANİZASYON ve TERTİP KOMİTESİ 


