
RİZE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“ÖĞRETMENLER ARASI MASA TENİSİ TURNUVASI”  

ŞARTNAMESİ 

 

 

Turnuvanın Amacı 

 

a) Madde-1 İlimizde bulunan resmi ve özel okul/kurumlarda çalışan öğretmenler arasında; 

b) Spor yoluyla birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek, 

c) Kurumlarına karşı aidiyet, iletişim, işbirliği, paylaşım duygularını geliştirmek, 

d) Okul dışı zamanlarını sportif bir faaliyete yönlendirerek motivasyonu artırmak 

amaçlanmaktadır. 

 

Turnuvanın Kapsamı 

 

Madde-2 Bu şartname, ilimizde bulunan resmi ve özel okul/kurumlarda çalışan öğretmenler 

arasında düzenlenecek olan masa tenisi turnuvasına katılacakları, uygulamayı, başvuru ve 

değerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları 

kapsamaktadır. 

Turnuvaya Katılacaklar 

 

Madde-3 Turnuvaya, ilimizde bulunan resmi ve özel okul/kurumlarda çalışan öğretmenler 

katılabilecektir. 

 

Turnuvaya Başvuru, Uygulama ve Değerlendirme 

 

Madde-4 Turnuvaya başvuru, uygulama ve değerlendirme aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

e) Turnuvaya bay-bayan ayrı kategoride ve ferdi olarak katılım sağlanacaktır. 

f) Profesyonel masa tenisi lisansı olan öğretmenler turnuvaya katılamayacaktır.  

g) Katılımcılar müsabakalara kendi raketleri ile geleceklerdir. 

h) Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden, kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır. 

i) Müsabakalar önce gruplar halinde oynanacak ve grup maçları sonunda ilk iki sırayı alanlar 

bir üst tura çıkacaktır. 

j) Müsabakalar, hafta içi akşam saat 17.00’den sonra Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Gençlik Merkezi binasında yer alan masa tenisi salonunda yapılacaktır. 

k) Turnuvaya katılacak her öğretmen için bu şartname ekinde yer alan taahhütname doldurulup 

imzalanarak ilk müsabaka öncesinde müsabaka yerindeki görevli personele teslim 

edilecektir. 



l) Müsabakalara başvurular 21.01.2019-20.02.2019 tarihleri arasında Rize Milli Eğitim 

Müdürlüğü İstatistik Takip Sistemi (RİSTA) üzerinden okul müdürlükleri aracılığıyla 

yapılacaktır. 

m) Başvuruların bitiminden sonra kura çekimi yapılarak Masa Tenisi Turnuvası Fikstürü 

http://rize.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. 

n) İlçelerden katılacak öğretmenlere müsabakalara katılım için yolluk/yevmiye 

ödenmeyecektir. 

o) Fikstürde ilan edilecek tarih ve saatlerde müsabaka yerinde hazır olmayan okullar hükmen 

mağlup sayılacaktır. 

p) Maçlara yapılacak itirazlar turnuva düzenleme komisyonuna 24 saat içinde yapılacak ve bir 

gün sonra komisyon tarafından karara bağlanacaktır. 

q) Yapılacak turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor 

Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa AYDIN’a ulaşılabilecektir. (Tel: 0533 736 

0368 ) 

Yapılacak İşlemler 

Madde-5 Okul/Kurum Müdürlükleri ve Rize Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş 

ve işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Turnuva takvimine uygun olarak gerekli duyuru okul öğretmenlerine yapılacaktır. 

b) Turnuvaya katılacak öğretmenlerin bilgileri, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Takip 

Sistemine (RİSTA) okul müdürlükleri tarafından girilecektir. 

c) Turnuvaya katılacakların sağlık durumlarını beyan ettikleri “Sağlık Durum Beyan Formu” 

ilk müsabaka öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Beden Eğitimi 

Öğretmeni Mustafa Aydın’a teslim edilecektir. 

d) Turnuva takvimine uygun olarak süresi içerisinde il millî eğitim müdürlüğünce gerekli 

duyuru yapılacaktır. 

e) Turnuvayı yürütmek üzere Rize Millî Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü başkanlığında 5 

kişiden oluşan bir Turnuva Yürütme Komisyonu kurulacaktır. 

 

Ödüllendirme  

Madde-6 Turnuva sonunda ilk 4’e giren öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

ödüllendirilecektir (katılım belgesi, madalya, kupa vb). 

 

 

 

 

http://rize.meb.gov.tr/


Madde-7 Turnuva Takvimi 

Turnuva takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 

Şartname hazırlanması ve onay     15-16 Ocak 2019 

Duyuru 17 Ocak 2019 

Okul/Kurumlarda turnuvaya katılacak öğretmenlerin belirlenip 

çalışmalara başlanması  

18 Ocak 2019 

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Takip Sistemi (RİSTA) 

üzerinden okul müdürlükleri tarafından turnuvaya katılacak öğretmen 

bilgilerinin girilmesi 

21 Ocak 2019-20 

Şubat 2019 

Kura çekimi ve maç takviminin ilan edilmesi (http://rize.meb.gov.tr) 21-22 Şubat 2019 

Müsabakaların başlaması 25 Şubat 2019 

 

 

Diğer Hususlar  

Madde-8 Bu şartnamede belirtilmeyen ve turnuva süresince ortaya çıkabilecek durumlara 

ilişkin kararlar “Turnuva Yürütme Komisyonu” tarafından değerlendirilip karar bağlanacaktır. 

 

 

TURNUVA YÜRÜTME KOMİSYONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No Adı-Soyadı Görevi Kurumu 

1 Selçuk TORPİL Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2 Mustafa AYDIN  Beden Eğitimi Öğretmeni Tevfik İleri Anadolu Lisesi 

3 Şaban ALAN Müdür Yardımcısı Kurtuluş İlkokulu 

4 Mahir ALTUN Sınıf Öğretmeni Çiftekavak Polis Amca İlkokulu 

5 Cemil İNCE Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Anadolu Lisesi 

http://rize.meb.gov.tr/


RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “ÖĞRETMENLER ARASI MASA TENİSİ 

TURNUVASI” ÖĞRETMEN SAĞLIK DURUM BEYAN FORMU 

T.C. KİMLİK NO: 
 

 

ADI SOYADI: 
 

 

CEP TELEFONU: 
 

 

BRANŞI: 
 

 

OKUL ADI: 
 

 

 

 

İş bu belge ile spor yapmam için tıbbi yönden hiçbir engelim olmadığını beyan eder, meydana 

gelebilecek herhangi bir kaza, hastalık, sakatlık ve hasara karşı her türlü sorumluluğu kabul 

ettiğimi beyan ederim. 

 

 

 

                                                                                              Tarih: 

                                                                                              İmza: 

 

 

NOT: Bu form ilk müsabaka öncesinde müsabaka yerindeki görevli personele teslim edilecektir. 

 

 

 


