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İLÇELERİMİZ



ANTALYA İLÇELERE GÖRE ÖĞRENCİ SPORCU/ÖĞRENCİ OYUNCU(GÇO)

2016-2017 / 2017-2018 KARŞILAŞTIRMASI 

AĞUSTOS 2018



BRANŞLAR



SPOR DALLARI

ATLETİZM 
ATICILIK
BADMİNTON
BASKETBOL

BİSİKLET
BOWLİNG
BİLEK GÜREŞİ

BOCCE
BOKS

CİMNASTİK ARTİSTİK
CİMNAST İK RİTMİK 
CİMNASTİK  AEROBİK

ESKRİM
DART
FUTBOL
FUTSAL
GÜREŞ
GÖRME ENGELLİLER
HALK OYUNLARI

HALTER
HENTBOL

HOKEY
JUDO 
KAYAK

KARATE
KROS
KİCKBOKS
KANO

MASA TENİSİ
MUAY THAİ

OKÇULUK
ORYANTİRİNG
ÖZEL SPORCULAR
RAGBİ
SATRANÇ
SPOR TIRMANIŞI

TAEKWONDO
TENİS
TRİATLON
VOLEYBOL
WUSHU

YELKEN

YÜZME
GELENEKSEL ÇOCUK 
OYUNLARI

TOPLAM 55 

BRANŞTAN



SPOR DALLARI

CİMNASTİK (STEP AEROBİK)

BEDENSEL ENGELLİLER

İŞİTME ENGELLİLER

BİLARDO

SOFTBOL

KORFBOL

KRİKET

HAVA SPORLARI

KÜREK

MODERN PENTATLON



OKUL SPORLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

• Okul takımları veya ferdi sporcuları çalıştıracakların, okul öğretmeni değil ise ilgili spor 

dalında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden olması esastır. Bir 

çalıştırıcı, aynı spor dalı ve kategoride birden fazla okul takımı çalıştıramaz.

• Öğrenci sporcular kademeler arası geçiş yapamaz. Aynı okul müdürlüğü altında farklı 

kurum kodu ile birleşik olarak sürdüren okullar (FEN-ANADOLU / ORTAOKUL – İMAM 

HATİP ORTAOKULU) karma takım çıkaramaz. Öğrenci sporcular, öğrenci 

belgelerinde ismi geçen okul adına yarışmalara katılabilirler.

• Taahhüt edilen spor dalındaki mahalli (İl-İlçe Birinilikleri) yarışmalara katılamayacak 

okul takımları, yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesinde mazeretlerini yazılı 

olarak İl-İlçe müdürlüklerine 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 

durum il milli eğitim müdürlüklerine bildirilir.

• İl kontenjanları, illerin bir önceki eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalı ve kategorisinde 

okul sporlarındaki lisanslı öğrenci sporcu sayısına ve bir önceki yıl takım veya ferdi 

olarak Türkiye birinciliklerinde elde edilen ilk dört dereceye istinaden verilir.

• Öğrenci, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında seçeceği üç spor dalında, lisans 

çıkararak yarışmalara katılabilir. Ancak basketbol, futbol, futsal, hentbol ve voleybol 

dallarından (Basketbol-Masatenisi-Eskrim / Futbol-Judo-Güreş / Hentbol-Yüzme-

Triatlon / SporTırmanışı-Oryantring-Atletizm) yalnızca birini tercih edebilir. Öğrenci 

sporcu, lisans çıkardığı spor dallarının takvimlerinde çakışma olması durumunda, 

tercih edeceği spor dalının yarışmalarına katılır.



• Terfi ettirilen öğrenci sporcu, o eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt 

kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.

• Terfi işlemleri veli beyanı ile bir üst kategoriye terfi ettirilebilir. Terfiler bir yaş ile 

sınırlıdır.

• Tertip Komiteleri Fiziki Görünüm raporun sunulmasına kadar yaşıtlarından büyük 

görünen öğrenci sporcuların, yarışmalara katılmaması hususunda tedbir kararı verir.

• Bir öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara 

katılabilir. Birinci dönemde yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararı ile öğrenci 

sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren otuz 

gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.

• Spor dalının özelliğine göre yarışma esnasında yapılacak itirazların dışında kalan 

itirazlar; mevzuat hükümlerine göre yarışmanın yapıldığı gün içerisinde tertip 

komitesine yazılı olarak yapılır.

• İtirazlar, tertip komitesi tarafından en geç ilgili takım ve/veya öğrenci sporcunun bir 

sonraki yarışmasına kadar karara bağlanır. İtirazlara dair tertip komitelerinin vereceği 

karar kesindir.

• Okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, öğretmen, antrenör, hakem, 

öğrenci sporcular ve diğer personel kurumları tarafından ulaşım süreleri de göz önünde 

bulundurularak yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.



SPOR BİLGİ SİSTEMEMİ KULLANIM KLAVUZU
• E devlete giriş.

• E devlet arama butonunda spor bilgi sistemi aratma

• Okul sporları

• Okul görev tanımlama-kaydet-SBS giriş tıklama

• Okul tanımlama (bilgileri güncelle- okul ara)

• Yönetici bilgi güncelleme işlemi yapılacak.

• Sahaya giriş belgesi çıkarma

• Branş taahhüt yapma ( Taahhüt edilecek branşların açılabilmesi için ilgili sezonun seçilmesi 

gerekmektedir. Taahhüt edilen branşlar kaydedildikten sonra iptali il müdürlüğü kullanıcısı tarafından 

yapılır. Bu yüzden taahhüt edilirken dikkat edilmesi gerekmektedir.)

• Sporcu – sporcu ara – TC kimlik sorgula – Varsa sporcuya git butonu

• Sporcu bilgileri – sporcu bilgilerini düzenle( resim için) – resim ekle – kaydet (kaydet butonu 

tıklanıldıktan sonra resim güncellemesi yapılamayacağı için resmin doğru olduğu mutlaka kontrol 

edilmelidir)

• Okul sporları lisansları – yeni ekle ( Lisans eklene bilmesi için önce Branş taahhüt edilmesi 

gerekmektedir)

• Okul takımı ekle

• Okul takımı ara – okul takımına git (lisans yapıldıktan sonra)

• Sporcu bilgileri

• Esame listesi almak için, İl müdürlüğü tarafından faaliyet bülteni yarışma programı eklendikten sonra 

okul kullanıcıları faaliyet bülteni – yarışma listesini tıklayacaktır.

• Eklenen faaliyet seçilerek okul kullanıcısı tarafından oluşturulan takımdaki sporcu bilgileri esame

listesi bölümünde çıkacaktır.



AÇIKLAMALAR
• 1. Kümeye katılacak okullarımız İl Müdürlüğümüz Okulsporları -

fikstürler bölümü duyurular kısmında yer alan taahhütnameyi doldurmak

zorundadırlar. Katılım Taahhütnamesi bilgisayar ortamında

doldurularak; Kepez-Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerimizdeki okullarımız

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimine, Diğer

İlçelerimizdeki okullarımız Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerine ıslak

imzalı olarak elden veya taratıp antalya.okulspor@gmail.com adresine

mail yoluyla teslim etmek zorundadır.

• Taahhütnameyi doldurmayan okullarımız direk olarak

2. kümeye dahil edilecektir.
• Taahhütname ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak branş taahhütü

için son başvuru tarihi 29 Kasım 2019 Cuma günü mesai

saatine kadar yapılacaktır.

• http://antalya.gsb.gov.tr/ = Okul Sporları – Fikstürler – Lisans İşlemleri

• spor.sgm.gov.tr/okulsportal/ = Yarışma Bilgileri = Yarışma Talimatları

• antalya.okulspor@gmail.com Okul Sporları mail adresi

• antalyaokulsporkayit@gmail.com Ferdi Branşlar için kayıt formu adresi

• 237 07 80 – 50 (dahili 1201 – 1216 – 1229) Okul Sporları birimi iletişim

numaraları

mailto:antalya.okulspor@gmail.com
http://antalya.gsb.gov.tr/
https://okulsportal.gsb.gov.tr/
mailto:antalya.okulspor@gmail.com
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TEŞEKKÜRLER


