






Problem	1	:	İlkokullarda	Beden	Eğitimi	Öğretmeni		
olmamasından	dolayı	yetenek	taraması	ve	sürekliliğinin	
yapılamaması	

Çözüm	Önerisi	:	
1. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin en az 2 saatine

Beden Eğitimi öğretmeni girmeli. Din Kültürü,
İngilizce derslerine branş öğretmeni giriyor.

2. Ayrıca İllerde Beden Eğitimi Öğretmenlerinden
oluşan bir Komisyon kurularak yetenek seçimi ile
okullar taranmalı. Sınıf öğretmenlerine veri
sağlanmalı.

3. İlkokul öğretmenlerine yetenek seçimi ile ilgili eğitim
verilmeli.



Problem	2:	İlkokullarda	yetenek	taraması	yapılırken	
belirli	kriter	ve	standartların	olmaması.

Çözüm	Önerisi	:	
1. Kriterler	oluşturulmalı,testler	yapılarak	pozitif	ve	

bilimsel	çalışmalar	uygulanmalıdır.	Temel	
antrenman	programları	yapılarak	aralıklı	olarak	
raporlama	yapılmalıdır.	Raporlama	çocuklara	sporu	
sevdirerek	onların	ilgi	ve	yeteneklerine	uygun	
branşlara	yönlendirmelidir.

2. Ulusal	ve	uluslar	arası	standartlara	göre	tarama	ve	
tespit	yapılmalı.



Problem	3:	Tespit	edilen	yetenekli	öğrencilerin	doğru	bir	
şekilde	yönlendirilememesi

Çözüm	Önerisi	:	
1. Okul	sporları	Çalışma	Grubu		kurulmalı,	Sağlık	il	

Müdürlüğü	ve	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	ile	iş	birliği	
yapılmalı.	

2. Okul	spor	kulüpleri	kurularak	yönlendirmeler	
yapılmalı	ve	yetenekli	öğrenciler	takip	edilmeli.

3. Mevzuat	değişikliği	yapılarak	Spor	Liselerinde	olduğu	
gibi	Spor	Ortaokulların	açılmalı	öğrenciler	bu	okullara	
yönlendirilmeli.

4. Öğrenciler	Amatör	Spor	Kulüplerine	ve	Türkiye	
Olimpiyat	Hazırlık	Merkezlerine	yönlendirilmeli.



Problem	4:	Çoğu	okullardaki	fiziki	şartların	uygun	
olmayışının	yetenek	taramasına	engel	olması.

Çözüm	Önerisi	:	Çocukları	spora	teşvike	etmek	ve	
yetenek	taraması	yapmak	için	spor	sahaları	ve	oyun	
alanları	yapılmalı,	malzeme	desteği	sağlanmalı,	 	



Problem	5:	İlkokullarda	sportif	çalışmalar	yerine	
akademik	çalışmalara	öncelik	verilmesi.

Çözüm	Önerisi	:	İlkokullarda	öğrenciler	spora	teşvik	
edilmeli,	sporu	sevdirerek	sporu	bir		yaşam	biçimi	
haline	getirecek	programlar	yapılmalı.



Problem	6:	Lisanslarda	doktor	raporu	problemi,	
İzinler	ve	idari	vb.	problemlerin	yetenek	
taramalarına	engel	olması.

Çözüm Önerisi: Mevzuat düzenlemesi yapılmalı.
Bakanlık bünyesinde bulunan Okul Sporları Şube
Müdürlüğünün mevzuatında gerekli düzenlemeler
yapılarak tüm dünyada olduğu gibi tek elden
Türkiye Okul Sporları Federasyonuna verilmelidir.



Problem	7:	Okullardaki	kısıtlı	hareketlik	durumunun	
yetenek	taramasına	engel	olması.

Çözüm Önerisi : Yerel yönetimlerle iş birliği
protokolleri yapılarak öğrencilerin sportif
etkinliklere katılımı arttırılması sağlanarak öğrenci
yeteneklerinin tespit edilmesi sağlanması. (Bursa
örneği www.bose16.org).





Problem	1:	Başarılı	sporculara	teşvik	edici		ödüllendirin	
verilmemesi

Çözüm	Önerisi	:	
1. Çocuklara	kupa	ve	madalyanın	yanı	sıra	manevi	katkı	

yapılmalı	(Kültür	Gezileri	vb.)
2. Liselere	geçişte	ek	puan	verilmeli,
3. Ulusal	ve	uluslar	arası	müsabakalarda	dereceye	giren	

sporculara	burs	verilmeli	(Sadece	Milli	Sporculara	
değil)

4. Başarılı	sporcuların	devamsızlık	problemleri	çözüme	
kavuşturulmalı.



Problem	2:	Başarılı	sporcuların	liselere	geçişte	sorun	
yaşaması

Çözüm Önerisi :
1. Ulusal ve uluslararası alanda başarı kazanan

öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
kurumlar Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu
sporcuların bir sefere mahsus kontenjana ve taban
puana bakılmaksızın yer değiştirme hakkı verilmeli,

2. Aynı branşta başarılı sporcuların aynı okulda
olmaları sağlanmalı.



Problem 3: Ulusal ve uluslararası alanda başarı
kazanan okul ve öğretmen başarısının teşvik
edilmemesi

Çözüm Önerisi: Ulusal ve uluslararası alanda başarı
kazanan okullara malzeme desteği, başarı sağlayan
idareci, öğretmen ve antrenörler maddi ve manevi
ödüllendirilmeli.



Problem	4:	Ulusal	ve	uluslararası	yarışmalara	katılan	
sporcuların	sağlık	sorunları	için	güvencelerinin	
olmaması

Çözüm Önerisi : Sporcular Türkiye şampiyonaları,
Milli Takım hazırlık kampları uluslar arası
müsabakaları kapsayıcı şekilde kaza ve sakatlanma
risklerine karşı sigorta yaptırılmalı



Problem 5: Başarılı okullar için okul spor kulüplerine
ödenek yapılmamasından dolayı gerekli malzemelerin
alınamaması.

Çözüm Önerisi :
1. Okul Sporlarını teşvik etmek amacıyla müsabakalara

katılan lisanslı öğrenci sayısı veya okul mevcut sayısı
olarak kişi başına ödenek aktarılmalı

2. Yolluk ve harcırahlar yeniden gözden geçirilmeli
3. Okullara destek verilmesi için ulusal ve uluslar arası

başarılar da kriter olarak değerlendirilmelidir.



Problem	6:	Ödül	yönetmeliğinin	yeterli	olmaması
Çözüm	Önerisi	:	
1. Mevzuat	çalışması	yapılarak	TEOG	ve	YGS	için	

yerel,	ulusal	ve	uluslar	arası	müsabakalara	katılan	
ve	dereceye	girenlere	ek	puan	verilmeli

2. Federasyon	ödül	yönetmeliğinde	mevzuat	
değişikliği	yapılarak	başarılı	sporcular	
ödüllendirmeli.

3. Ödüllendirme	yaş	gurubuna	uygun	olmalı.



Problem 7: Okullar arası müsabakaların
düzenlenmesinde organizasyon karışıklığı

Çözüm Önerisi :
1. Okul sporları yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri

Üniversite Sporları Federasyonu örneğinde
olduğu gibi Türkiye Okul Sporları Federasyonu
tarafından yürütülmelidir.





Problem 1: Spor faaliyetlerinde Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliğinin yeterli olmaması

Çözüm Önerisi :
1. Dernekler kanunu kapsamı dışında, Milli Eğitim

Bakanlığı mevzuatına göre Okul Spor Kulüpleri
Kurulmalı

2. Okul Spor Kulüpleri için yasal gelir ve gider
kalemleri belirtilerek mevzuat oluşturulmalı.



Problem	2:	Öğretmenlerin	ulusal	ve	uluslar	arası	
faaliyetler	için	mesai	dışında	kalan	çalışmalar	için	
ödenek	olmaması

Çözüm	Önerisi	:	Beden	eğitimi	öğretmenlerine	
hazırladıkları	sportif	çalışmalar	karşılığında	
destekleme	yetiştirme	kursları	kapsamında	saat	
ücreti	ödenebilir.	



Problem	3:	Spor	kulübüne	kaynak	problemi

Çözüm	Önerisi	:	
1. Okulların	spor	salonu	gelirleri	okul	spor	kulüplerine	aktarılmalı,
2. Temel	Eğitim	ve	Ortaöğretim	genel	müdürlüğünün	KBS	Sistemi	

üzerinden	gelen	ödeneklerden,	okullara	ödenek	aktarımı	
yapılmalı,

3. Kurulacak	okul	spor	kulüpleri	üzerinden	basılacak	öğrenci	
sporcu	lisansı	başına	tamamen	okul	spor	kulübü	giderlerine	
kullanılacak	maddi	kaynak	aktarılmalı,

4. Gençlik	Hizmetleri	ve	Spor	İl	Müdürlüklerinin	ve	diğer	kamu	
kurumlarının	tesislerinin	kullanılmasına	olanak	sağlanmalı,

5. Sponsorlar	alınmalı	ve	teşvik	etmek	amacıyla	mevzuata	uygun	
olarak	vergiden	düşülmeli.



Problem	4:	Okul	spor	faaliyetlerine	katılan	lisanslı	sporcuların	
okul	müsabakalarına	katılmaları	özel	kulüpler		tarafından	
engellenmesi

ÇözümÖnerisi :
1. Öğrenci sporcuların mevzuat çerçevesinde öncelikli olarak

okul spor faaliyetlerine katılmaları sağlanmalıdır.
2. Okul Müsabakaları dışında diğer ulusal federasyonların

faaliyetlerine katılan öğrenci sporcuların öğretmenleri ve
antrenörleri arasında koordinasyon sağlanmalı

3. Federasyonların yurt içi faaliyet programları planlanırken
federasyonlar eşgüdüm içerisinde faaliyet takvimi
düzenlemeli.





Problem 1: Okul sporlarının iki ayrı kurum ile birlikte
yürütülmesinin sistemi ağırlaştırması

Çözüm Önerisi : Okul spor faaliyetleri ulusal
federasyon olan Türkiye Okul Federasyonu
tarafından yürütülmeli



Problem	2:	Ülke	İçi	okul	spor	faaliyetlerinde	yazışma	
ve	iletişim	problemi

Çözüm	Önerisi	:	Yazışmaların	erken	yazılması	ve	
kurumlar		arası	iletişimin	sağlanması	 için	illerde		
Milli	Eğitim	Müdürlüğü		teşkilat	yapısı	içinde	Spor	
Şubeleri	kurulmalı



Problem	3:	Genel	Kurulda	Milli	Eğitim	Müdürlerini,	
Spor	Liselerini	temsil	eden	delegenin	olmaması

Çözüm	Önerisi	:		
1. Spor	Liseleri	genel	kurulda	en	az	10	delege	ile	

temsil	edilmeli	(Başarı	durumuna	göre)
2. Genel	Kurulda	Milli	Eğitim	Müdürleri	en	az	10	

delege	ile	temsil	edilmeli	(Başarı	durumu	ve	
ulusal	faaliyetlere	katılım	oranına	göre)



Problem	4:	Uluslararası	 federasyona	(ISF)	
başvurularda	kurum	atlama	problemi

Çözüm	Önerisi	:	Ana	Statüde	mevzuat	düzenlemesi	
yapılarak	ülke	içerisinde	yapılan	yarışmalarla	ilgili	
dilek	ve	şikayetlerin	öncelikli	olarak	Türkiye	Okul	
Sporları	Federasyonuna	yapılması	sağlanmalı;	
Kurum	atlayarak	uluslararası	 federasyona	kurumsal	
başvuru	yapan	okullar	hakkın	cezai	işlem	
uygulanmalı



Problem	5:	Ana	Statüdeki	maddelerin	yeterli	olmaması
Çözüm	Önerisi	:
1. 6.	Maddenin	b	bendine	‘’okul	spor	faaliyetlerinde	görev	alan	

milli	eğitim	bakanlığı	resmi	ve	özel	eğitim	kurumlarında	görevli	
benden	eğitim	öğretmenlerine	yönelik	okul	spor	faaliyetleri	
amaçlı	kurs	ve	seminer	düzenlemek	‘’	ibaresi	eklenmeli

2. 6.	Madenin	I	bendine	‘’okul	spor	faaliyetlerinin	yurt	içi	
yarışmalarını	yapmak	ve	uluslararası	müsabakalara	iştirak	
edecek	olan	teknik	kadro	ve	sporcuları	müsabakalara	
hazırlamak”	şeklide	değiştirilmeli

3. 7.	Maddenin	3	a,b,c,ç	bendinin	“ISF	yarışmalarında	ülkemizi	
takım	olarak	son	iki	eğitim	öğretim	yılında	temsil	etmiş	
okullardan	2	delege”	şeklinde	düzeltilmeli.

• NOT:	Tüzük	değişikliği	çalışmaları	devam	ediyor.





Problem	1:	ISF	müsabakalarında	kafilede	doktor,	
masör	ve	tercüman	eksikliği

Çözüm	Önerisi	:	ISF	müsabakalarında	kafilede	doktor,	
masör	ve	tercüman	bulundurulmalı



Problem	2:	ISF	yarışmalarına	katılacak	okulların	ISF	
kurallarına	göre	okul	takımı	oluşturma	problemi

Çözüm	Önerisi	:	ISF	yarışma	şartnameleri	baz	
alınarak	ülkemiz	okul	sporları	yarışma	talimatlarının	
düzenlenmeli



Problem	3:	Okullar	arası	yarışmalarında	yapılan	
talimatnamelerin	güncel	olmaması

Çözüm	Önerisi:		
1. Her	yıl	değişen	ISF	kuralları	ile	ilgili	il	temsilcileri	

ile	koordinasyon	toplantısı	yapılmalı
2. Hazırlanan	talimatlar	Okul	Sporları	Federasyonu	

web	sitesinden	zamanında	tek	elden	yayınlanmalı	



Problem	4:	Milli	Takım	kamplarında	iletişim	ve	
koordinasyon	eksikliği

Çözüm	Önerisi	:	
1. Takım	sporlarında	ve	ferdi	branşlarda	uluslar	arası	

müsabaka	öncesi	milli	takım	kampları	federasyon	
tarafından	koordine	edilmeli

2. Milli	Takım	kamplarına	ve	müsabakaların	
yapılacağı	ülkelerde	koordinasyon	federasyon	
tarafından	sağlanmalıdır.



Problem 5: Uluslar arası Müsabakalarda gidilen
ülkedeki Türkiye Temsilcilikleri ile ilgili sorun

Çözüm Önerisi :
1. Milli Takım kafilesi ile ilgili yazışmalar federasyon

tarafından ülke büyükelçiliklerine zamanında
bildirilmeli

2. Milli Takım kafilesi müsabaka programına göre ilgili
ülkedeki büyükelçiliğimizi ziyaret etmeli



Problem	6:	ISF’de temsil	delege	sayısının	az	olması

Çözüm	Önerisi	:	
1. Uluslar	arası	lobi	faaliyetleri	artırılmalı
2. Nitelikli	spor	adamlarımızın	tespit	edilerek	teşvik	

edilmeli
3. Ülkemizde	gerçekleştirilen	projelerin	uluslar	arası	

kongrelerde	sunumu	yapılmalı



Problem	7:	il	kontenjanları	belirlenirken	o	ildeki	
branşın	genel	başarısına	göre	sayıların	
belirlenmemesi

Çözüm	Önerisi	:	İldeki	katılım	sayısına	göre	o	ilin	
kontenjanının	artırılması	katılımın	düşük	olduğu	
yerde	de	düşürülmesi	gerekmektedir.	Guruplara	
yüksek		puanlı	(	puanlı	atletizm)olanların	çağrılması.



Problem	8:	ISF	müsabakalarında	kültür	gecelerine	
hazırlıksız	gidilmesi	ve	müsabaka	formatına	
uyulmaması

Çözüm	Önerisi	:	
1. Türkiye	şampiyonaları	sonuçlandığında	şampiyon	

olan	takımlara	bu	konuda	bilgi	verilmeli	ve	
yönetim	kurulu	tarafından	yerinde	takip	edilmeli.	

2. Yapılacak	müsabakalarda	ISF	yarışma	formatına	
uyulmalı



Problem	9:	ISF	müsabakalarında	beden	eğitimi	
öğretmenlerinden		hakem	belgesi	olanların	
görevlendirilmemesi

Çözüm	Önerisi	:	ISF	müsabakalarında	hakem	belgesi	
olan	ve	yabancı	dil	bilen	beden	eğitimi	
öğretmenlerine	öncelik	verilmesi



Problem	10:	ISF	müsabakalarında	beslenme	ve	
barınma	problemi

Çözüm	Önerisi	:	
1. Federasyon tarafından görevlendirilen	kafile	

başkanı	müsabakaların	yapılacağı	ülkedeki	ulusal	
federasyon	ile	görüşerek	milli	takımın	
konaklayacağı	otelin	tüm	bilgilerine	önceden	
sahip	olmalı

2. Müsabakaya	gidilecek	olan	ülkenin	yemek	
kültürüne	göre	yemek	programının	içeriğini	kafile	
başkanı	konaklama	yapılacak	otele	bildirmeli

4.



Problem	11:	ISF	yarışmalarında	elde	edilen	
başarıların	kamuoyuna	yeterince	duyurulamaması	

Çözüm	Önerisi	:	ISF	yarışmalarında	elde	edilen	
başarıların	kamuoyuna	yeterince	duyurulabilmesi	
için	federasyon	bünyesinde	özel	birim	kurulmalı	ve	
kurulu	olan	birimlerin	aktif	çalışması	sağlanmalı.


