
MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞI  İLE TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 

BAŞKANLIGI ARASINDA ÖZEL EGİTİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE KURUMLARDA 

SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASINA DAİR  

İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 

  

Protokolün Amacı 

MADDE-l Bu protokolün amacı; Milli Eğitim Bakanlığına (MEB)bağlı özel eğitim okul ve 

kurumlarıyla, örgün eğitim kurumları özel alt sınıf yada kaynaştırma öğrencilerinin daha fazla 

fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarının sağlanması, spor yoluyla fiziksel gelişim sağlanması, 

sağlıklı olması, cesaretlendirilerek özgüven kazanması, soysal uyum davranışlarını geliştirerek, 

arkadaş edinmesi, kaybetme ve kazanma duygularını yaşamaları, becerilerini ve yeteneklerin 

geliştirmesi, başarının mutluluğunu yaşaması, toplum ile ilişkilerini güçlendirilmesi, ulusal 

ve uluslar arası oyun kurallarına uygun olarak yarışmalara katılması, vb. amaçları 

gerçekleştirmek için işbirliği yapılmasıdır. 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı (TÖSSFED) taraf olarak Spor Genel 

Müdürlüğü adına MEB Merkez teşkilatı Genel Müdürlükleri arasında imzalanan iş birliği 

protokolü çerçevesinde; spor, hizmet ve faaliyetleri, yapılacak program dâhilinde 3797 ve 3289 

sayılı kanunların ilgili hükümlerince yürütülür. 

Protokolün Kapsamı 

MADDE-2 Bu protokol ile MEB, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığının 

lisanlı sporculara yönelik birlikte hazırlanacak yıllık program dahilinde, özel eğitim okul ve 

kurumlarıyla, normal eğitim öğretim veren kurumlarda  8 yaş üzeri özel eğitim kapsamında 

ki  lisanslı öğrenci sporcuların sportif faaliyetlerinin tümünü kapsar. 

Tanımlar 

MADDE-3 

Bu protokolde geçen; 

a) MEB: Milli Eğitim Bakanlığını, 

b) ÖERHGM : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

c) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

ç) TÖSSFED: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığını, 

e) Okul Spor Kulübü: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda Özel 

Eğitim öğrencileri için kurulmuş spor kulüplerini, 

f) Özel Eğitim Okul ve Kurumları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kaynaştırma eğitimi 

kapsamında eğitim gören ve Özel Eğitim Kurumlarında tam zamanlı eğitim kapsamında eğitim 

gören(down sendromu, otizm spektrum bozuklukları, mental retardasyon tıbbi tanısı olan) 

zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim, öğretim ve destek hizmetleri aldığı kurumları, 

 

g) Örgün Eğitim Kurumları: İlk okul, Orta okul ve her tür eğitim veren Lise düzeylerinde tam yıl 

sürekli eğitim kurumlarını, 



h) Öğrenci-Sporcu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören 

lisanslı olarak spor yapan kız ve erkek öğrencileri, ifade eder. 

Taraflar 

MADDE-4 Bu protokolün tarafları;  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü(OERHGM), 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü(OOKGM), 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü(TEGM), 

Spor Genel Müdürlüğü (SGM), 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu(TÖSSFED) 

Okul Spor Kulübü 

MADDE-5 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunun 20. maddesine istinaden tescil edilen spor kulüpleridir. 

Bu spor kulüpleri, MEB ve TÖSSFED' in belirleyeceği esaslar doğrultusunda spor etkinliklerine 

katılırlar. 

Görev ve Yükümlülükler 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yükümlülükleri 

MADDE-6 Bu protokolün yürürlüğü girmesi ile MEB; 

a) Özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü okul ve kurumlarında Okul Spor Kulübü kurulması 

için gerekli çalışmaları başlatır. İhtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuatlarında gerekli 

düzenlemeleri yapar. 

b) Kendisine bağlı özel eğitim okulu, kaynaştırma Eğitimi veren okullar ve özel eğitim 

sınıfları dâhil kurumlarındaki kız ve erkek öğrenciler ile öğretmen ve velilere sporun 

geliştirilmesi ve sevdirilmesi ile ilgili faaliyetleri ve bu yöndeki projelerin uygulamaya 

konulmasını teşvik eder ve desteklenmesini sağlar. 

c) Okul spor kulüplerinin spor faaliyetlerini yürütebilmeleri için; yapılacak her türlü antrenman 

maç vb. faaliyetlerde spor salonu ve tesislerini spor kulüplerine veya ihtiyaç halinde 

TÖSSFED' e tahsis eder. 

d) TÖSSFED' in yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenecek yönetim görevleri, hizmet içi 

eğitim faaliyetleri, kamplar, toplantılar ve sportif faaliyetlerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

tüm okul ve kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmenler ve öğrencilerin özlük haklarında 

kayıp olmayacak şekilde, görevli izinli  olarak (Ek ders görevi dâhil)görevlendirilmelerini sağlar. 

f) Okullarda sporun çağdaş anlamda gelişebilmesi için gerekli olan nitelikli eğitimi amaçlayan 

yönetici, öğretmen, veli, öğrenci ve özellikle okul spor eğiticilerinin hizmet içi eğitimleri ile 

ilgili gerekli önlemleri alır ve düzenlemeleri yapar. Bu konuda TÖSSFED 'in düzenleyeceği spor 

faaliyetleri ile ilgili ailelere yönelik eğitim programlarına talep halinde gerekli katkıyı sağlar. 

 

g) TÖSSFED ile birlikte yapmayı planladığı projeler için işbirliği sağlayacak bir proje uzmanı 

kişiyi görevlendirerek proje öncesi süreçleri organize eder, proje tekliflerini iletir. 



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı'nın Yükümlülükleri 

MADDE-7 Bu protokolün yürürlüğe girmesi ile TÖSSFED; 

a) Okul Spor Kulübü Takımlarının; MEB tarafından karşılanamayan top, eşofman, forma, 

ayakkabı, çanta ile spor karşılaşmalarındaki spor malzemelerini olanakları dâhilinde karşılar, 

konaklama, beslenme, ulaşım vb. ihtiyaçlarım mevcut yönetmelikleri doğrultusunda karşılar. 

b) MEB okul ve kurumlarında Özel Sporculara yönelik sporun geliştirilmesiyle ilgili 

plan, program, proje, faaliyet vb. etkinliklerin uygulamaya konulmasında MEB'in çalışmalarına 

her türlü yardım ve desteği olanakları dâhilinde her türlü yardım ve desteği verir. 

c) MEB bünyesinde okul spor kulübü bulunan özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan 

eğitici öğretmenlere ihtiyaç duyulduğu hallerde seminer, oyun kuralları ve antrenör kurslarını 

federasyon düzenler. Kurslara katılan okul spor kulübünde görevli eğitici öğretmenler belli bir 

ücret karşılığında ancak MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler ile MEB personelinden 

katılacak olanlar ortaklaşa belirlenecek kontenjan(kişi) düzenlenecek kurslara ücretsiz 

yararlandırılır. 

d) Kursa katılacak MEB personelinin yolluk ve yevmiyeleri 6245sayılı Devlet Memurları 

Kanununun hükümlerince federasyon tarafından  ödenir  

e) TÖSSFED okul spor kulüplerinin yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel 

spor müsabakalarının yapılması sağlar. 

f) Öncelikle okul spor kulübü ve spor salonu bulunan özel eğitim okul ve kurumları başta olmak 

üzere periyodik olarak okullara malzeme yardımı imkânlar dâhilinde yapar. 

g) Zihinsel Engelliler sporunun tabana yayılmasını sağlayarak elit sporcular yetiştirilmesini 

sağlar. 

h) 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna 

istinaden ve TÖSSFED yurt içi ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerine katılmak üzere 

MEB tarafından görevlendirilmesi sağlanan okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve 

öğretmenlerin her türlü iaşe, ibate ve yol ücretlerini karşılar. 

i) Faaliyetlere katılacak olan okul spor kulüplerine bağlı lisanslı öğrencilerin tüm 

sorumluluğunu kulüpler kabul eder. 

 

j)  Protokol tarafları ile Proje odaklı çalışmalar yapmak üzere işbirliği ve koordinasyon 

sağlayacak bir kişiyi görevlendirerek proje öncesi süreçleri yönetir. 

k) Tanımlarda belirtilen MEB kurumlarında Özel Sporcular Spor branşlarının tanıtımının 

yapılması, branşlarında başarılı olmuş sporcu ve antrenörlerin iştiraki ile panel, sempozyum, vb. 

düzenlenmesi  için kurullarını görevlendirir. Daha önce spor yapmamış Öğrenci-Sporcu 

adaylarının motivasyonunu ve güdülenmelerini sağlamak için görsel sunumlar hazırlar. 

Protokolün Süresi 

MADDE-9 Protokol taraflarca imzalandığı tarihte geçerlilik kazanır ve imzalandığı tarihten 

itibaren TÖSSFED 'in görev süresi sonuna kadar yürürlükte kalır, sürenin bitiminde 

TÖSSFED Yönetiminin değişmesi halinde ve yeni yönetimin bir itirazı olmadığı hallerde 

protokol kendiliğinden uzar. 



Değişiklik Hükümleri ve Yürürlükten Kaldırılması 

MADDE-10 Taraflar bu protokolde karşılıklı mutabakat sağlayarak değişiklik ve ilave yapabilir, 

taraflarca yürürlükten kaldırılabilir. 

Diğer Özel Hususlar 

Yürütme 

MADDE - 12 Protokolde yer alan iş ve işlemleri MEB Genel Müdürlükleri ve TÖSSFED kendi 

yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler. 

İptal 

MADDE - 13 İş bu protokol taraflardan birinin protokolü feshettiğini karşı tarafa yazılı olarak 

bildirmesi durumunda protokol tebligat tarihinden itibaren 30 gün sonra sona erer.  

Yürürlük 

MADDE - 14 On dört maddeden oluşan ve 3 nüsha olarak hazırlanan işbu protokol uygun 

bulunup taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 


