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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

OKULLARARASI HALK OYUNLARI  

MİNİKLER-YILDIZLAR-GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ 

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

 

KATEGORİ: MİNİKLER-YILDIZLAR-GENÇLER KIZ-ERKEK 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı  15:00 10 Mart 2023 Cuma Nilüfer Gençlik Merkezi  

Prova 09:00-11:30 

15 Mart 2023 Çarşamba 
Naim Süleymanoğlu Spor 

Kompleksi 
Müsabaka 12:30 

NOT 

 Müsabakaya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı (Nüfus 

Cüzdanı)  bulunacaktır. 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin değişimi İl 

temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 

 

 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin “Terfiler” başlıklı 15. maddesindeki hüküm 

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile;  

 Minikler kategorisinde yer alan 2013 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde 

öğrenim görmeleri kaydıyla yıldızlar kategorisine,  

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde 

öğrenim görmeleri kaydıyla gençler kategorisine terfi ettirilebilir.  

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt 

kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

 
 

 

 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 

DOĞUM 

TARİHLERİ 
YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı itibariyle) 

 

Minikler  

 

İlkokul Mahalli 
01.09.2012-2013-

2014-2015-2016 
6-9 yaş 

 

Yıldızlar 

 

Ortaokul Mahalli/Ulusal 
01.09.2008-2009-

2010-2011-2012 
10-13 yaş 

Gençler Lise Mahalli/Ulusal 
01.09.2004-2005-

2006-2007-2008 
14-17 yaş 
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Genel Hususlar 

 

 

a) Yarışma alanına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Seyahat Yönergesine uygun 

hazırlanmış mülki amir onayı ve kafile listesinde yer alan öğrenci sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan 

başkasının girmesine izin verilmeyecektir.  

b) Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor Bilgi Sistemi’’ 

üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur.  

c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerinin 

“Spor Bilgi Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi 

yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.  

ç) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin Spor Bilgi 

Sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunludur.  

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili spor dalı açıklamalarında 

belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya 

katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin İl tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli 

mazeretleri olmaması halinde takımlar/öğrenci sporcular yarışmalara alınmayacaktır. 

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim ve öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu 

nedenle, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Küçükler kategorisinde 2011-2012-2013 (İlkokul Kademesi), 

Yıldızlar kategorisinde 01.09.20082009-2010-2011 (Ortaokul Kademesi) doğumlu öğrenci sporcular 

iştirak edecektir.  

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu haller ve 

tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde; 

söz konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara İl Tertip komitesi tarafından 

bildirilecektir.  

g) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 16. 

maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.  

ğ) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/öğrenci 

sporcu yarışmalara alınmayacaktır.  

 T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı   

 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  

 Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.)  

 Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.)       

h) Çalıştırıcının ilgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir.  

 

Lisans  

 

Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.  

  

a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

 

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık izin belgesi,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

 

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  
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• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi,  istenir.  

 

c)  Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı zorunludur.  

 

d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra lisans 

işlemleri bu maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile düzenlenir. 

 

Teknik Açıklamalar  

 

 Öğrenci sporcular aynı kategoride yarışmak şartıyla Düzenlemeli ve Düzenlemesiz dalların 

her ikisinde de yarışabilir. 

 

1. Yarışma Dalları  

 Tüm kategorilerde yarışmalar Geleneksel (Düzenlemesiz) ve Geleneksel 

(Düzenlemeli) dalda yapılacaktır.  

 

a) Geleneksel Dal (Düzenlemesiz): Bilinen ve kabul görmüş en eski şekli ile yöresel 

karakteristik özellikleri yöre formuna uygun şekilde icra eden takımların 

değerlendirildiği yarışma türüdür. Bu dalda yarışan takımlardan; estetik ve sanatsal 

kaygı taşımadan, kendi doğasında zaten var olan estetik ve sanatsal anlayışı ile 

oyununu, müzik aletlerini, oyun müziğini ve giysisini hiçbir şekilde değiştirmeden, 

eksiltmeden ve eklemeden, yöresel tavrında en ufak oynama yapılmasına müsaade 

edilmeden sahneye getirilmesi istenir. Buna bağlı olarak adına oluşturulmuş yarışma 

şartnamesi ve değerlendirme kriterleri ve belgesi olan yarışma türüdür.  

 

b) Geleneksel Dal (Düzenlemeli): Geleneksel (düzenlemesiz) dalda olduğu gibi oyun, 

müzik ve giysi anlamında yöresel özellikleri taşıyan ama sanatsal ve estetik 

bakımdan oyunu sahneye koyan çalıştırıcının yorumuna da izin verilen bir yarışma 

türüdür. Bu dalda yarışacak takımların müzik icrası; seçilen enstrümanların kendi 

içlerinde uyumlu olması şartıyla, oyunu sahneye koyan çalıştırıcının veya müzik 

yönetmeninin isteğine bırakılmış şekilde her türlü enstrüman seçimine oyunlarda; 

yazma (yörede var olan adımlardan faydalanarak oyunu olmayan ezgilere adım 

kurgulayarak yeni oyun oluşturma) veya yeniden var etmelere kesinlikle yer 

verilmeden, yalnızca yörede olmayan formlar dışında çizgiler kullanmalarına 

giyside; yörede kullanılan giysi ve giysi parçalarında ilave ve eksiltmelerin kesinlikle 

olmadığı; sunu olarak da seyreden kişilerin kulağına ve göz zevkine hitap edecek 

şekilde, değişik formlarda sahnenin sahne kurallarına uygun kullanılmasına izin 

verilen ve buna bağlı olarak adına oluşturulmuş yarışma şartnamesi ve 

değerlendirme kriterleri ve belgesi olan yarışma türüdür. 

 

Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği Yarışmaları  

 

a) Mahalli Yarışmaları: Oyun Yöreleri;  

 

Geleneksel (Düzenlemeli) Dalda; her kategorideki okullar, bulunduğu ile bağlı 

kalmaksızın istediği yörelerin oyunuyla yarışmaya katılabilir.  

Geleneksel (Düzenlemesiz) Dalda; İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki bütün 

iller kendi yörelerinin oyunları ile yarışmaya katılmak zorundadır. Ancak 
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yerleşik yöresel oyunları olmayan iller, yarışmadan en az on beş gün önce bağlı 

bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tertip Komitesi’ne dilekçe ile 

başvurarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan 

onay aldıktan sonra yarışabilecektir. Okul takımları İl Tertip Komitesinden 

alınan onay neticesinde yarışmalara katılacaklardır.  

 

b) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanan okullar, 

Mahalli yarışmalarda hangi yöre oyunu ile yarıştıysa aynı yöre oyunuyla Grup ve 

Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır. Yarışma merkezlerinin 

belirlenmesinde tür esas alınmayacaktır ve Grup yarışmalarında tür yarışması 

yapılmayacaktır. 
 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-

2023%20HALK%20OYUNLARI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012653852274997.pdf  

adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Halk Oyunları İl Temsilcisi : Murat KUTLUK - 0532 516 95 72 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20HALK%20OYUNLARI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012653852274997.pdf
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20HALK%20OYUNLARI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012653852274997.pdf

