
 

  

KAYSERİ 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

İL DIŞI ÇIKIŞ OLURUNUN (KAFİLE LİSTESİ) HAZIRLANMA AŞAMALARI 



 

  1-  kayseri.gsb.gov.tr adresinden okul sporları bo lu mu nde 
bulunan lisans işlemlerine tıklıyoruz. 



 

  3- açılan sayfada il dışı çıkış oluru için yapılması gereken işlemler başlığının altında 
bulunan il dışı çıkış oluru (kafile listesi)- örnek belgesini bilgisayarımıza indiriyoruz. 



 

  

NOT: KIRMIZI İLE 

YAZILI ALANLARI; 
KAFİLE LİSTESİNİ 
HAZIRLADIKTAN 
SONRA SİYAH YAZIYA 
DÖNÜŞTÜRMEYİ 
UNUTMAYIN VE 2 ADET 
RENKLİ ÇIKTI ALIN. 

4- valilik olurunu doldurmak için; 
• Örnek olması için yazılı alanları 

güncellemeniz gerekmektedir. 
faaliyetle ilgili bilgileri eksiksiz 
doldurabilmeniz için yarışma 
programından faydalanmanız 
gerekecek. 

5- kafile listesini doldururken; 
• Örnek olarak yazılı alanlardan üst 

taraftaki tabloda müsabaka 
hakkında bilgileri (branş- kategori-
müsabaka tarihi ve araç güzergahı) 
sonra seyahat yapılacak araç 
bilgileri, aracı kullanacak şoför 
bilgileri doldurulur. 

• Sonra alt tabloda kafile başkanı ve 
çalıştırıcı yazılır (burası sporcu 
sayısına göre seyahat 
yönetmeliğinden bakılarak yazılır 
örnek 1-15 sporcu arasında 1 
idareci, 1 çalıştırıcı yazılır. Bunun 
için seyahat yönergesindeki tabloya 
bakınız.) 



 

  

6- valilik olurunu doldurmak için; 
• Sporcu sayısına göre idareci ve 

çalıştırıcı sayıları yandaki 
tablodadır.  



 

  
7- yarışma programına ulaşmak için; 

• https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/ adresinden yarışma bilgileri 
bölümünden yarışma talimatlarına tıklıyoruz… 
 

https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/


 

  
8- yarışma programına ulaşmak için; 

• İl dışında faaliyete katılacağınız branşa tıklıyoruz. 
(Örnek Kros Genç (A) Erkekler olsun) 



 

  Açılan sayfada hızlı erişim kısmından Tümü veya Yarışma 

Açıklamaları (Reglaman) Takım Listesi yazan yere tıklıyoruz. 



 

  
Açılan sayfada işlem yapılacak ilgili kategorinin yarışma programına tıklıyoruz. 

(Örnek Kros Gençler (A) Erkekler)  



  
10- açılan yarışma programındaki 
bilgileri, kafile listesinde örnek için 
yazılan yerlere yazarak 
güncelliyoruz. 
    
NOT: Kafile Listesinde voleybol 
küçükler için yazılı yerler örnektir 
güncellenmelidir. 
NOT: Valilik olurunda alt kısımda 
sporcuların yazıldığı tablonun 
altındaki metni de güncellemek 
gerekli (kırmızı ile yazılı alanları). 
Metinde bulunan  
…/…/2020- …/…/2020 tarihleri 
arasında görevli izinli sayılmaları 
yazan alanı doldururken 
müsabakalardan bir gün öncesi ve 
müsabakanın son gününden bir gün 
sonrası yazılır. 
YANDAKİ PROGRAMA GÖRE ÖRNEK: 
07/01/2020- 09/01/2020 

Müsabakanın 

ilk gününden 

bir gün öncesi 

Müsabakanın 

son gününden 

bir gün sonrası 



  
11- Kafile Listesindeki tüm bilgiler 
doldurulduktan sonra 2 Nüsha Renkli 
çıktı alınır. (çıktı aldıktan sonra 
bilgileri ve imzalayıcıların yerlerini 
kontrol ediniz.) Alınan çıktılar önce 
okul müdürünüze sonra İl Milli Eğitim 
Şube Müdürüne (veya il dışı çıkış 
olurunda ismi bulunan İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünde görev yapan şube 
müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısına)  imzalatılıp bize (okul 
sporları servisine) getirilir. Kafile listesi 
bize geldikten sonra valiliğe 
yazışmalarını İl Müdürlüğümüz 
yapacaktır. 

12- Valilik olurunun 2 nüshasını İl 
Müdürlüğümüze getirirken sporcular 
için; 18 yaşından küçükler için veli 
izin belgesi, ve antrenör-idareci-
çalıştırıcı için 18 yaşından büyükler 
için seyahat taahhüt belgesi ve 
seyahat edilecek araç belgeleri 
getirilmelidir. Bu belgeler İl 
Müdürlüğümüze Yarışma Tarihinden 
en az 5 iş günü öncesinde teslim 
edilmelidir.  



   

  

İSTENEN ARAÇ BELGELERİ 

Seyahat;  servis, minibu s veya otobu s 
vb. araçlar ile yapılacaksa:  

Seyahat; Şehirler arası yolcu otobu su  
ile yapılacaksa: 

araçların model ve plaka numaralarını 
go steren trafik tescil belgeleri, su ru cu  veya 
su ru cu lere ait su ru cu  belgeleri, ilgili 
mevzuat hu ku mleri uyarınca yaptırılması 
zorunlu olan; mali sorumluluk sigortası, 
karayolu taşımacılık mali sorumluluk 
sigortası, koltuk ferdi kaza sigortası ve 
dig er zorunlu sigortalar ile ayrıca seyahat 
o ncesi ihtiyari olarak yaptırılması istenilen 
sigorta poliçelerinin birer sureti 
istenecektir. (spor genel mu du rlu g u  spor 
kafileleri seyahat yo nergesi kiralama yolu 
ile yapılacak seyahatlerle ilgili hususlar 
kısmı, madde 9, 5.fıkra) 

gidiş-do nu ş, sporcu-antreno r-
çalıştırıcı ve idarecilerin isme 
du zenlenmiş otobu s biletleri 
(fotokopisi) Gençlik ve Spor İ l 
Mu du rlu g u  okul sporları servisine 
teslim edilecektir. 



  

SLAYTTA BULUNAN BİLGİLER ZAMAN 
İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİK 

GÖSTEREBİLİR. İL DIŞI ÇIKIŞ OLURU 
OLUŞTURMAK İÇİN SLAYTTAKİ 

İŞLEYİŞİ DİKKATE ALINIZ. 

TEŞEKKÜRLER 

! 


