
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İstanbul Okul Spor Faaliyetleri  

İkinci Küme Faaliyet Düzenleme Talimatı 

1. İlçelerde yapılması planlanan ikinci küme müsabakaları ilçe tertip komitesi 

kararı alınarak uygunluk için üst yazı ekinde il düzenleme tertip komitesine 

sunulmak üzere il müdürlüğüne gönderilecektir. 

2. İlçe tertip ve düzenleme komiteleri marifetiyle planlanacak müsabaka 

fikstür programlarının haftalık il spor bülteninde yer almak üzere makul 

süre içerisinde, faaliyet sonu raporlarının ise 02.10.2019 tarih ve 1097307 

sayılı İl müdürlüğümüz yazısı gereği üst yazı ekinde ve İl müdürlüğümüz 

istanbulokulsporlari@gsb.gov.tr kurumsal e-posta adresine gönderilecektir. 

3. Bu süreçler tamamlandığında hakem ve personel görevlendirmesi ile 

tahakkuk işleri tesis edilebilecektir.  

4. İlçe düzenleme ve tertip komiteleri kararı ile hakem talebinde bulunulması 

halinde İl spor dalı temsilciliği il hakem kurulu kararıyla branşlarında 2’şer 

saha hakemi görevlendirilecektir. 

5. İlçelerimizde düzenlenecek ikinci küme müsabakalarına katılacak okulların 

Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınacak lisanslar ile yarışmalara katılım 

sağlanacaktır. 

6. Türkiye Birinciliğini esas alan il faaliyetlerine katılan sporcuların 

düzenlenecek ikinci küme faaliyetlerinde okul lisansları bulunsa dahi 

yarışmalarına izin verilmeyecek olup, kontrol ve sorumluluk ilçe 

müdürlüklerine ait olacaktır.  

7. Müsabakalarda yaşanabilecek uyuşmazlık ve itiraz durumlarının spor 

disiplin yönetmeliği hükümleri kapsamında İl spor disiplin kurulu 

tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

8. Müsabakalarda dereceye girecek okulların ve öğrenci-sporcuların başarı 

durumlarına göre ödüllendirilmeleri yarışma talimatlarında belirtilen 

usuller doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

9. Düzenlenecek müsabakalarda güvenlik ve sağlık tedbirleri ilçe müdürlüğü 

tarafından alınacak olup yarışma sonu raporlarının 02.10.2019 tarih ve 

1097307 sayılı İl müdürlüğümüz talimatları doğrultusunda süresi içerisinde 

İl müdürlüğüne gönderilmesi sağlanacaktır. 
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10. Eğitim ve öğretim yılı içerisinde planlı resmi faaliyetler dışında kişi, kurum 

ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi talep edilebilecek okul spor 

faaliyetlerinin de Vali ve ilçe kaymakamlarının başkanı olduğu il/ilçe 

düzenleme tertip komiteleri marifetiyle değerlendirilerek alınan kararlar 

doğrultusunda ilan edilen yarışma ve hakem talimatları dikkate alınarak 

düzenlenecektir. 

11. Yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile taraflar arası önceden 

belirlenmiş işbirliği koşullarına uygun organizasyonlar düzenlenmesi 

durumunda her iki kurumun mütekabiliyet esasına göre görsellerinin 

müsabaka alanlarında sergilenmesi hususuna dikkat edilecektir. 

12. Sponsorluk mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek işbirliği durumlarında 

sağlanabilecek ayni ve nakdi destek karşılığında isim, reklam ve yayın 

haklarının resmi sponsorluk katkısı veren Gerçek ve Tüzel kişilere 

verilmesi idarenin uygun görüşü doğrultusunda sağlanacaktır. 

13. Okul spor faaliyetlerinin düzenlendiği spor saha ve tesislerine eğitim – 

öğretimi aksatmayacak bir şekilde beden eğitimi ders saatleri ile birinci 

kademe eğitim kurumlarında eğitsel ders saatlerine denk gelen zaman 

dilimlerinde öğrencilerimizin rehber öğretmenler nezaretinde izleyici 

olarak yer almalarının sağlanmasının teşvik edilecektir. 

14. İkinci küme yarışmaları organizasyonu (duyurular, kura çekimi, fikstürlerin 

yayınlanması, puantajlar) ilçe komitelerince planlanacaktır. 

 

 

İL OKUL SPORLARI ORGANİZASYON TERTİP KOMİTESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 


