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GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ġENLĠĞĠ 

BĠLGĠLENDĠRME NOTU 

 

SON BAġVURU TARĠHĠ : 30 NĠSAN 2018 (MESAĠ BĠTĠMĠNE KADAR) 

KURA ÇEKĠMĠ  : 03 MAYIS 2018 

YARIġMA TARĠHLERĠ : 06-15 MAYIS 2018 

AÇIKLAMA   :GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ġENLĠĞĠ KILAVUZ KĠTAPÇIĞINA 

http://okulsportal.gsb.gov.tr/Detail.aspx?Ctg=Menu&Pgs=C0jRyXDflG69J+NZaSKlUoiuysfCSPQSi8KY/gGl6QS

xcPRMTpOWIiXYr6/uCj/ymB3ajBVswiguuUr5PfNmtA== ADRESĠNDEN ULAġILABĠLMEKTEDĠR. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1. Geleneksel Çocuk Oyunları ġenliği, her ilde organizasyon komitesi tarafından belirlenecek program 

kapsamında 06 – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında il genelinde yapılacaktır.  

2. Geleneksel Çocuk Oyunları ġenliği’nin programı oluĢturulurken aĢağıda açıklanan sınıf ve oyunların 

haricinde diğer sınıfların ve oyunların programa alınmasına il organizasyon komitesi karar verecektir. 

(Örneğin 2. Sınıflar arasında yağ satarım bal satarım oyunu, 3. Sınıflar arasında mendil kapmaca, 4. 

Sınıflar arasında tombik ve bunun gibi)  

3. Geleneksel Çocuk Oyunları ġenliği kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin finansmanını (madalya, kupa, 

baĢarı belgesi, katılım belgesi, tanıtım afiĢleri, görselleri ve broĢürleri, saha, il/ilçe yarıĢma merkezi oyun 

malzemeleri sağlık ve güvenlik tedbirleri gibi) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Ġl 

Müdürlükleri karĢılayacaktır.  

4. Oyunlara katılacak her öğrenci için veli sağlık beyanı ile veli izin belgesi ve öğrenci belgesi istenecektir. 

Veli sağlık beyanı ve veli izin belgesi olmayan öğrenciler yarıĢmalara katılamayacaktır. Ek 1 formu 

doldurularak bir nüshası okulda, bir nüshası ise Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ġl/Ġlçe Müdürlüğü yetkililerine 

teslim edilecektir. YarıĢmalara katılacak olan öğrencilerin, sporcu oyuncu olarak Okul Sporları Bilgi 

Yönetim Sistemine oyun spor kartlı olarak kayıtları yapılacaktır. Kayıtlar için Spor Genel Müdürlüğü okul 

spor faaliyetleri için oluĢturulan htts://www.okulsportal.gsb.gov.tr sisteminden okullara gönderilen 

Ģifreler ile Okul Sporları Bilgi Yönetin Sistemi linkini giriĢ yapılarak kurumsal kod ve Ģifre ile sisteme 

girilecektir. Okul modülünden okul spor dalı katılım iĢlemlerinden oyun dalı seçilecektir. Daha sonra oyun 

modülünden sporcu eklenecek ve oyun spor kartı alınacaktır. ġifresi olmayan okullar gençlik hizmetleri ve 

spor il müdürlüğünden Ģifre talep edebilirler. 

 

OYUN TÜRLERĠ 

YAĞ SATARIM BAL SATARIM OYUNU 

TAKIMLARIN OLUġUMU:  

1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.  

2. Karma takımlar 6 kız 6 erkek oyuncudan oluĢur. 

3. Bir takım en fazla 12 oyuncu (6 asil 6 yedek olmak üzere), bir geleneksel oyun lideri, bir yardımcı geleneksel 

oyun liderinden oluĢur. oyun her biri 6 asil oyuncudan oluĢan iki takım arasında oynanır. Oyuncuların 6’sı yedektir.  

http://okulsportal.gsb.gov.tr/Detail.aspx?Ctg=Menu&Pgs=C0jRyXDflG69J+NZaSKlUoiuysfCSPQSi8KY/gGl6QSxcPRMTpOWIiXYr6/uCj/ymB3ajBVswiguuUr5PfNmtA
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4. Takımlar en az 6 oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadırlar. 6 oyuncunun altında müsabakaya gelen takım 

hükmen mağlup sayılır. müsabaka esnasında 6 asil oyuncusundan bir ya da daha fazla oyuncusu sakatlanmıĢ ve 

oyuncu değiĢikliği yapacak yedek oyuncusu da yoksa takım hükmen yenilmiĢ sayılır.  

5. Küçüklerde ve yıldızlarda 6 asil oyuncunun 3’ü erkek 3’ü kız olmak zorundadır. 

 

MENDĠL KAPMACA OYUNU 

TAKIMLARIN OLUġUMU:  

1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.  

2. Bir takım en fazla 14 oyuncu ( 10 asil 4 yedek olmak üzere) , bir geleneksel oyun lideri, bir yardımcı geleneksel 

oyun liderinden oluĢur. Oyun her biri 10 asil oyuncudan oluĢan iki takım arasında oynanır.  

3. Takımlar en az on (10) oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadır. On (10) oyuncunun altında müsabakaya 

gelen takım hükmen mağlup sayılır.  

4. takımların 10 oyuncunun 5’i erkek 5’i kız olmak zorundadır. 

 

TOMBĠK OYUNU 

TAKIMLARIN OLUġUMU:  

1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.  

2. Karma takımların 5’i kız 5’i erkek oyuncudan oluĢmak zorundadır.  

3. Bir takım en fazla 10 oyuncu( 6 asil 4 yedek olmak üzere), bir geleneksel oyun lideri, bir yardımcı geleneksel 

oyun liderinden oluĢur. Oyun her biri 6 oyuncudan oluĢan iki takım arasında oynanır. Oyuncuların dördü yedektir. 

4. Takımlar en az 6 oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadırlar. 6 oyuncunun altında müsabakaya gelen takım 

hükmen mağlup sayılır.  

5. takımlarda 6 oyuncunun 3’ü erkek 3’ü kız olmak zorundadır. 

 

KALELĠ YAKAN TOP OYUNU 

TAKIMLARIN OLUġUMU: 

1. Takımlar kız- erkek karma olarak oluĢturulur.  

2. Karma takımlar 6 kız 6 erkek oyuncudan oluĢmak zorundadır.  

3. Bir takım en fazla 12 oyuncu( 8 asil 4 yedek olmak üzere), bir geleneksel oyun lideri, bir yardımcı geleneksel 

oyun liderinden oluĢur. Oyun her biri 8 asil oyuncudan oluĢan iki takım arasında oynanır. Oyuncuların dördü (4) 

yedektir. 

 4. Takımlar en az 8 oyuncuyla müsabakalara katılmak zorundadırlar. 8 oyuncunun altında müsabakaya gelen takım 

hükmen mağlup sayılır.  

5. 8 Asil oyuncunun 4’ü erkek 4’ü kız olmak zorundadır. 


