
RİZE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

“ÖĞRETMENLER ARASI DART TURNUVASI”  

ŞARTNAMESİ 

 

 

Turnuvanın Amacı 

 

Madde-1 Turnuva ile ilimizde bulunan resmi ve özel okul/kurumlarda çalışan öğretmenler 

arasında; 

a) Spor yoluyla birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek, 

b) Öğretmenlerin kurumlarına karşı aidiyet, iletişim, işbirliği, paylaşım duygularını 

geliştirmek, 

c) 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 dart 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: 

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

sporcu sınırlaması bulunmamaktadır.  

e) Profesyonel dart lisansı olan öğretmenler turnuvaya katılamayacaktır. 

f) Katılımcıların müsabakalarda kullanmaları için gerekli malzemeler İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. 

g) Dart yarışmaları çelik uçlu dart ile yapılacaktır. 

h) Bayan öğretmenler kategorisi müsabakaları 301 Tekli bölge (Single Out) sayı düşmeli 

oynanacak, bay öğretmenler kategorisi müsabakaları 501 Tekli bölge (Single Out) sayı 

düşmeli oynanacaktır. Ve her iki kategoride de 2 oyun alan maçı kazanacaktır. 

i) Yarışmalar kura sonucu belirlenecek olan gruplar halinde yapılacaktır.  Katılım oranı yüksek 

olursa yürütme komisyonunun alacağı karar ile eleme usulü şeklinde yapılacaktır. Gruplarda 

üst turlar ilk ikiye giren sporcular arasında çapraz eşleşme ile eleme şeklinde oynatılacaktır. 



j) Turnuvaya katılacak her öğretmen için bu şartname ekinde yer alan “Sağlık Durum Beyan 

Formu”  doldurulup imzalanarak ilk müsabaka öncesinde müsabaka yerindeki görevli 

personele teslim edilecektir. 

k) Müsabakalara başvurular 27.10.2021 - 11.11.2021 tarihleri arasında Rize Milli Eğitim 

Müdürlüğü İstatistik Takip Sistemi (RİSTA) üzerinden okul müdürlükleri aracılığıyla 

yapılacaktır. 

l) Yarışmalar 15 Kasım 2021 tarihinde bayan öğretmenler, 16 Kasım 2021 tarihinde erkek 

öğretmenler arasında yapılacaktır.  

m) Müsabakalar, belirtilen tarihlerde saat 10.00’da Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi (METEM)’ de yapılacaktır. 

n) Yukarıda belirlenen tarih ve saatlerde müsabaka yerinde hazır olmayan öğretmenler hükmen 

mağlup sayılacaktır. 

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

gün sonra komisyon tarafından karara bağlanacaktır. 

p) İlçelerden katılacak öğretmenlere müsabakalara katılım için yolluk/yevmiye 

ödenmeyecektir. 

q) Yapılacak turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak için Türkiye Bocce Bowling Dart 

Federasyonu İl Temsilcisi Beden Eğitimi Öğretmeni Memduh EŞİTMEZ’e 

ulaşılabilecektir. (Tel: 0544 339 9483 ) 

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 süresi içerisinde il millî eğitim müdürlüğünce gerekli 

duyuru yapılacaktır. 

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

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

Sistemine (RİSTA) okul müdürlükleri tarafından girilecektir. 

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

ilk müsabaka öncesi görevlilere teslim edilecektir. 

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

kişiden oluşan bir Turnuva Yürütme Komisyonu kurulacaktır. 

 

 

 



 

Ödüllendirme  

Madde-6 Turnuva sonunda her kategoride ilk 4’e giren öğretmenler İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz tarafından ödüllendirilecektir (katılım belgesi, madalya, kupa vb). 

 

Madde-7 Turnuva Takvimi 

Turnuva takvimi aşağıdaki şekilde olacaktır: 

 

Yapılacak İş ve İşlemler Tarih 

Şartname hazırlanması, onay süreci ve duyuru 26-27 Ekim 2021 

 Okul müdürlükleri tarafından turnuvaya katılacak öğretmen 

bilgilerinin (RİSTA) ya girilmesi 
27 Ekim 2021- 

 11 Kasım 2021 

Müsabakaların başlaması 15-16 Kasım 2021 

 

 

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 Mehmet AŞÇI Şube Müdürü İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2 M.Berat GÜNEY Beden Eğitimi Öğretmeni Çamlıhemşin ÇPAL 

3 Osman Ş. YÜCA Müdür Yardımcısı Dikkaya O.O 

4 Mahir ALTUN Sınıf Öğretmeni Çiftekavak Polisamca 

İlkokulu 

5 Memduh EŞİTMEZ Beden Eğitimi Öğretmeni Reşadiye Zihni Derin O.O 



RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “ÖĞRETMENLER ARASI DART 

TURNUVASI” ÖĞRETMEN SAĞLIK DURUMBEYAN 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. 

 

 

 


