T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMENLER ARASI TURNUVA STATÜSÜ
MADDE 1 – AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK
1.1.AMAÇ :Bu statü; Kayseri de görev alan öğretmenler arasındaki iletişimin dostluk ve hoşgörü diyaloğuna
dönüşmesi, sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanların beden ve ruh sağlığını
geliştirmesi, okullar arasındaki iletişimin güçlenmesi amaçlarıyla hazırlanmıştır.
KAPSAM: Bu çalışma, Kayseri ilinde bulunan resmi ve özel okullarda görev yapan yöneticileri ve öğretmenleri
kapsamaktadır.
DAYANAK : Bu turnuvanın uygulama esasları, “26.11.1992 yılında resmi gazetede yayınlanan öğretmenler günü
kutlama yönetmenliği,14.07.2017 tarih 10765913 no’lu Bakanlık genelgesi (2017-21) ve ,Milli Eğitim Bakanlığı
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 2 – ORGANİZASYON VE YÜRÜTME KOMİTESİ
2.1. 24 Öğretmenler arası Voleybol Turnuvası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından organize edilecektir.
2.2. Turnuva Yürütme Komitesinde, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya şube müdürü ,Gençlik Spor Şube
Müdürü,Branş İl Temsilcileri (Voleybol,Masa Tenisi,Satranç),Okul sporları İl Temsilcisi, 2 Beden Eğitimi
Öğretmeni (Okul Sporları Tertip Komitesinde Görevli) yer alacaktır.
2.3 Tertip Komitesi her türlü değişiklik yapmaya yetkilidir.
MADDE 3 – TURNUVA BAŞLAMA TARİHİ
3.1.Turnuva katılım başvuruları alındıktan sonra, belirlenen tarihte turnuva başlayacaktır.
3.2. Turnuvaya son katılım başvuru tarihi 05/10/2017 Perşembe Günü saat 17.00 ‘dır.
MADDE 4 – MÜSABAKA SİSTEMİ VE FİKSTÜR ÇEKİMİ
4.1. Müsabaka sistemi, katılan takım sayısına göre tertip komitesi tarafından belirlenecektir (Lig Usulü,Eleme)
4.2.Fikstürler tertip komitesi tarafından yapılacaktır.
MADDE 5 - KATILIM ŞARTLARI, PERSONEL UYGUNLUĞU
5.1. Turnuvaya Kayseri de bulunan MEB’e bağlı kamu kurum ve kuruluşları katılacak olup, Okullarda takımlar
oluşturulacak voleybol takımlarının sadece takım ismi (okulun ismi yazılacak), masa tenisi ve satranç branşlarında
ise bireysel isim yazılacaktır. (Ek 1,Ek 2,Ek 3 doldurulup müsabakalar esnasında tertip komitesine yada il
temsilcisine verilecektir). İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullardan gelen talepleri ayrı branşlar halinde
derleyerek 06.10.2017 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
5.2. Son başvuru tarihinden sonra evrak teslimi kabul edilmeyecektir.
5.3. Evrak tesliminden sonra katılım formunda kesinlikle düzeltme, ekleme veya çıkarma yapılmayacaktır.
5.4. MEB kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı ile (şirket üzerinden veya İŞKUR) çalışan personeller diğer
çalışanlar (sürekli işçi,ücretli,memur, kadrolu hizmetli) turnuvada oyuncu olarak yer alamayacaklardır.(Sadece
öğretmenler yer alacaklardır)
5.5. Kurumlar arası geçici görevlendirme ile çalışan kamu personelleri görev sürelerine ve unvanına bakılmaksızın
turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında oyuncu olarak yer alabilecektir.
5.6. Sporun kitlelere yayılması, spor sayesinde kamu personellerimiz arasında dostlukların oluşması ve
daha fazla kamu personelinin spor yapmasına imkân sağlamak amaçları doğrultusunda voleybol branşı
için en fazla 2 (iki) personel transfer edilerek turnuvaya iştirak edebilecektir. Turnuva oyuncusu bir okul
adına katılabilir. İsteyen Okullar birden fazla takımla turnuvaya katılabilir.Satranç ve Masa Tenisi
branşlarında transfer yapılamaz.
5.7.Personel ve oyuncu uygunluğu için yanlış beyan ve taahhütte bulunan takımlar turnuvadan diskalifiye
edilecektir.
5.8.Satranç turnuvası karma yapılacak olup,Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvaları Erkek-Bayan kategorileri
şeklinde yapılacaktır.
5.9.İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ,MEB’e bağlı tüm özel ve resmi kurumlar turnuvaya
başvurabileceklerdir.

MADDE 6- MÜSABAKAYA AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ VEYA HİÇ GELİNMEMESİ DURUMU

6.1. Müsabakaya belirlenen saatte az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu sebeple oynanmayan
müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlar hükmen yenik sayılır.(Maç saatinde sahada yer almayan
takım/sporcu için 15 dakika beklenir, 15 dakika içinde gelmeyen ya da eksik oyuncuyla gelen takım hükmen
yenik sayılır.)
6.2.Müsabakalar, resmi bildirimler, saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Resmi bildirimler tertip komitesi
tarafından değerlendirilerek söz konusu müsabakalar uygun tarih ve saatte oynatılacaktır. Turnuvadan men
edilen takımlar oynayacağı tüm müsabakaları hükmen yenilmiş sayılacaktır.
6.3. Resmi mazeret ve bildirimler söz konusu müsabakadan en az 1 gün önce yapılacaktır. Aksi takdirde resmi
bildirimler geçersiz sayılacaktır.
6.4. Turnuvada fair-play kurallarına uymayanlar turnuva tertip komitesi kararıyla diskalifiye edilecektir.

MADDE 7 – TURNUVA SORUMLULUKLARI VE MÜSABAKA GÜNLERİ

7.1. Müsabaka hakem atamaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Branş İl Temsilcileri tarafından il
hakem kurulları tarafından yapılacaktır.
7.2. Müsabakalar sonrası olası disiplin cezaları Tertip Komitesi tarafından karara bağlanacaktır.
7.3. Turnuva Yürütme Komitesi, fikstür hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların
gün, saat ve sahalarını değiştirmeye yetkilidir.
7.4. Müsabakaların oynanacağı Spor Salonu Fikstür çekiminden sonra duyurulacaktır.
7.5. Turnuva müsabakalarının programı ( tarih ve saat bilgileri ) sonuç ve puan cetvelleri Kayseri İl Mem web
sitesinde ilan edilecektir. İl Mem web sitesinde ilan edilen tüm müsabaka bilgileri kurumlara yapılan resmi
tebligat hükmündedir.
7.6. Sağlıkçı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık İl Müdürlüğünden sağlanacaktır.
MADDE 8 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
8.1 Turnuva organizasyonu ile ilgili itiraz ve öneriler, müsabaka cezaları ile ilgili itiraz ve öneriler turnuva
tertip komitesine veya ilgili hakeme dilekçe ile bildirilecektir.
8.2Müsabakada oyundan ihraç edilen oyuncu diğer maçta oynayabilecektir. Ancak müsabaka esnasında ve
sonrasında fairplay dışı eylemler ve söylemlerde bulunan oyuncular müsabaka hakeminin hazırladığı rapor
doğrultusunda turnuva tertip komitesi tarafından değerlendirilerek men edilebileceklerdir.

MADDE 9 – DERECEYE GİREN TAKIMLARA VERİLECEK ÖDÜLLER
9.1. Turnuva sonucu dereceye girecek takımların ödülleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
verilecektir.
9.2. Voleybol branşında İlk üç takıma kupa ve oyuncularına madalya, Satranç ve Masa Tenisi branşlarında ilk
üç sporcuya madalya verilecektir.
MADDE 10 – LİSANS
10.1.Turnuvalarda lisans çıkarılmayacak olup onaylı esame listeleri (Ek 1,Ek 2,Ek 3 )ile turnuvaya katılım
sağlanacaktır.

ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL
TURNUVASI KURALLARI

1.
2.
3.
4.

Turnuva, Müdürlüğümüz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacaktır.
Takımlar, en az 6 en fazla 12 oyuncudan oluşacaktır.(Erkek Bayan )
Müsabakalar; hafta içi mesai saati dışında ve hafta sonu fikstürde belirtilen saatlerde yapılacaktır.
MEB kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı ile (şirket üzerinden veya İŞKUR) çalışan personeller diğer çalışanlar
(sürekli işçi, memur, kadrolu hizmetli) turnuvada oyuncu olarak yer alamayacaktır.

5. Kurumlar arası geçici görevlendirme ile çalışan öğretmenler görev sürelerine ve unvanına bakılmaksızın turnuvada
görevlendirildikleri kurum takımında oyuncu olarak yer alabileceklerdir.

6. Kadrosu başka okullarda olup pansiyonu olan okullarda görevli belletici öğretmenler sadece kendi okul takım
kadrosunda yer alabilecektir. Belletici öğretmen olarak görev yaptıkları okul takımlarında yer alamayacaklardır.
7. Sporun kitlelere yayılması, spor sayesinde kamu personellerimiz arasında dostlukların oluşması ve daha
fazla kamu personelinin spor yapmasına imkân sağlamak amaçları doğrultusunda en fazla 2 (iki) personel
transfer edilebilecektir.Turnuva oyuncusu ancak bir okul adına katılabilir. İsteyen Okullar birden fazla
takımla turnuvaya katılabilir.

8. Maçlarda “FİVB Voleybol oyun kuralları” uygulanacaktır
9. Takımlar maçlara “numaralı forma” ile çıkacaklardır.
10. Her takım maç saatinden yarım saat önce salonda hazır bulunacaktır. Maç saatinden sonra 15 dakika geç gelen
takım hükmen mağlup sayılacaktır.

11. Müsabakalarda salon zeminine zarar verecek spor ayakkabısı giyilmeyecektir. Spor ayakkabısı temiz olacak ve
salon içerisinde giyilecektir.

12. Turnuvaya katılan sporcular için yaş sınırı yoktur.
13. Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden yapılacaktır. Yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip
ilan edilecektir
File yüksekliği erkeklerde 243, bayanlarda 2.24 cm’dir. Setler 25 sayı üzerinden oynanacaktır. ( Taybreak seti ) 15
sayı üzerinden oynanacaktır.

14. Müsabakalar eleme veya lig usulüne göre oynatılacaktır
15. Takımlar turnuvaya kendi okul/kurum isimleri ile katılacaklardır.
16. Turnuvaya katılacak takımlar esame (isim) listelerini tertip komitesine verecek ve listede değişiklik
yapamayacaklardır. (Her takımın antrenörü/idarecisi/kaptanı müsabaka anında sahada bulunmak ve müsabaka
başlamadan önce esame listesini, müsabaka anında ise pozisyon kağıtlarını doldurarak imzalayıp müsabaka hakemine
teslim etmek zorundadır.)

17. Sağlık Yönünden rahatsızlığı olanlar turnuvalara katılamayacak olup katılırsa sorumluluk kendilerine
aittir.Öğretmenlerin “sağlık yönünden spor faaliyeti yapmasına engel herhangi bir halinin bulunmadığına dair” yazılı
beyanlarını okul müdürlüğü yazılı olarak alıp dosyada saklayacaktır.(Ek 4)

18. Kurallara aykırı oyuncu oynatan takım o maç için hükmen yenik sayılacaktır.Müsabaka sonuçlanmadan spor
salonunu terk eden, spor salonu içinde veya dışında taşkınlık yapan, olay çıkaran takım o maç için hükmen mağlup
sayılacaktır. Bu takımlar Tertip Komitesi tarafından uygun görüldüğü takdirde ihraç edilecektir

19. Maçlar tertip komitesinin gerekli gördüğü hallerde tehir edilir. Maçlara gelmeyen takımlar hükmen mağlup
sayılacaktır. (Bekleme süresi en fazla 15 dk)

20. Takımlar müsabaka malzemelerini kendi imkanlarıyla tedarik edeceklerdir.
21. Turnuva kurallarında belirtilmeyen konularda voleybol oyun kuralları geçerlidir
22. Salonda yapılacak müsabakalar süresince takımın başında idareci/antrenör
takım sorumlusu olacaktır.
23. Turnuva müsabakalarının yapılması için 3 okul/kurum takımının başvurması lazımdır.
24. İlk üç dereceyi elde eden takımlara kupa ve madalya verilecektir

yoksa

takım

kaptanı

TERTİP KOMİTESİ

ÖĞRETMENLER ARASI MASA TENİSİ
TURNUVASI KURALLARI

1.
2.
3.
4.

Turnuva Müdürlüğümüz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacaktır.
Müsabakalar; hafta içi mesai saati dışında ve hafta sonu fikstürde belirtilen saatlerde yapılacaktır
Müsabakalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
Turnuva ferdi olarak yapılacaktır.

5. Yarışmalar 5 maçlık sistem (5 tek) ile yapılacaktır. Müsabakalar eleme usulü, ferdi olarak, kazanılmış 3 set
üzerinden yapılacaktır. Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır 2 sayıda
bir servis el değiştirecektir Sette beraberlik durumunda 2 sayı fark sağlanana kadar set uzayacaktır.
6. Yarışmalarda beyaz forma ve şort kullanılmayacaktır.
7. Müsabakaya çıkmayan veya maç saatini geçiren sporcular hükmen yenik sayılırlar. Bekleme süresi 15 dakikadır.
8. Hükmen yenilgide skor 3-0 dır.
9. Müsabakaya katılanlar kendi raketlerini kullanacaklardır

10. Sporcular müsabakalarda spor kıyafet ve spor ayakkabı ile katılacaklardır
11. Kurumlar arası geçici görevlendirme ile çalışan kamu personelleri görev sürelerine ve unvanına
bakılmaksızın turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında oyuncu olarak yer alacaklardır.
12. Kadrosu başka okullarda olup pansiyonu olan okullarda görevli belletici öğretmenler sadece kendi okul
takım kadrosunda yer alabilecektir. Belletici Öğretmen olarak görev yaptıkları okul takımlarında yer
alamayacaklardır.
13. MEB kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı ile (şirket üzerinden veya İŞKUR) çalışan personeller diğer
çalışanlar (sürekli işçi, memur, kadrolu hizmetli) turnuvada oyuncu olarak yer alamayacaktır.
14. Turnuvaya katılan sporcular için yaş sınırı yoktur
15. Turnuvaya katılacak sporcular katılım listesini tertip komitesine veya Masa Tenisi il temsilciliği
yetkililerine verecek ve listede değişiklik yapamayacaklardır.
16. Sağlık Yönünden rahatsızlığı olanlar turnuvalara katılamayacak olup katılırsa sorumluluk kendilerine
aittir.Öğretmenlerin “sağlık yönünden spor faaliyeti yapmasına engel herhangi bir halinin bulunmadığına dair”
yazılı beyanlarını okul müdürlüğü yazılı olarak alıp dosyada saklayacaktır.(Ek 4)

17. Kurallara aykırı oyuncu oynatan o maç için hükmen yenik sayılacaktır.Müsabaka sonuçlanmadan spor
salonunu terk eden, spor salonu içinde veya dışında taşkınlık yapan, olay çıkaran takım o maç için
hükmen mağlup sayılacaktır. Bu takımlar Tertip Komitesi tarafından uygun görüldüğü takdirde ihraç
edilecektir
18. Maçlar tertip komitesinin gerekli gördüğü hallerde tehir edilir. Maçlara gelmeyen sporcular hükmen
mağlup sayılacaktır. (Bekleme süresi en fazla 15 dk)
19. Maç başlamadan önce oyunculara 2 dk. ısınma süresi verilecektir.

20. Sporcular, şort, tshırt veya eşofman giyeceklerdir
21. İlk üç dereceyi elde eden öğretmenlere madalya verilecektir.
22. Turnuva kurallarında belirtilmeyen konularda Masa Tenisi oyun kuralları geçerlidir

TERTİP KOMİTESİ

ÖĞRETMENLER ARASI SATRANÇ
TURNUVASI KURALLARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Turnuva Müdürlüğümüz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacaktır.
Müsabakalar; hafta içi mesai saati dışında ve hafta sonu fikstürde belirtilen saatlerde yapılacaktır
Müsabakalar Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
Turnuva ferdi olarak yapılacaktır.
Turnuva İsviçre sistemiyle 6 tur şeklinde oynanacaktır.Katılımcı sayısına göre baş hakem tur sayısını azaltıp
çoğaltabilir.
Oyun temposu 45.dk’ dır
Kurumlar arası geçici görevlendirme ile çalışan kamu personelleri görev sürelerine ve unvanına bakılmaksızın
turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında oyuncu olarak yer alabilecektir.
Kadrosu başka okullarda olup pansiyonu olan okullarda görevli belletici öğretmenler sadece kendi okul takım
kadrosunda yer alabilecektir. Belletici Öğretmen olarak görev yaptıkları okul takımlarında yer alamayacaklardır.
MEB kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı ile (şirket üzerinden veya İŞKUR) çalışan personeller diğer çalışanlar
(sürekli işçi, memur, kadrolu hizmetli) turnuvada oyuncu olarak yer alamayacaktır.
Turnuvaya katılan sporcular için yaş sınırı yoktur
Turnuvaya katılacak sporcular katılım listesini tertip komitesine veya Satranç il temsilciliği yetkililerine
verecek ve listede değişiklik yapamayacaklardır.
Sağlık Yönünden rahatsızlığı olanlar turnuvalara katılamayacak olup katılırsa sorumluluk kendilerine
aittir.Öğretmenlerin “sağlık yönünden spor faaliyeti yapmasına engel herhangi bir halinin bulunmadığına dair”
yazılı beyanlarını okul müdürlüğü yazılı olarak alıp dosyada saklayacaktır.( .(Ek 4))
Turnuva tertip komitesinin gerekli gördüğü hallerde tehir edilir. Maçlara gelmeyen sporcular hükmen mağlup
sayılacaktır. (Bekleme süresi en fazla 15 dk)
İlk üç dereceyi elde eden öğretmenlere madalya verilecektir.
Turnuva kurallarında belirtilmeyen konularda Satranç oyun kuralları geçerlidir

TERTİP KOMİTESİ

EK 1
T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMENLER ARASI
SPOR TURNUVALARINA KATILIM (ESAME )LİSTESİ
Okul Adı:…………………………………………………………………………
Branş:Voleybol
Sayı

Öğretmenin Adı-Soyadı

Öğretmenin
Branşı

Açıklama
(Transfer……vs)

Kadrosunun
Bulunduğu Okul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Voleybol Turnuvasına katılmak
istiyoruz.
Yukarıdaki bilgiler tarafımıza aittir. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
İmza
………………………….
Takım Kaptanı
…../....../2017
Tel:.....................................................
e.mail:………………………………

İmza
Mühür
….……………………….
Okul Müdürü

Not:Müsabakalar esnasında tertip kurulu veya il temsilcisine bu liste verilecektir.

EK 2
T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMENLER ARASI
SPOR TURNUVALARINA KATILIM (ESAME )LİSTESİ
Okul Adı:…………………………………………………………………………
Branş:Satranç
Sayı
1

Öğretmenin Adı-Soyadı

Öğretmenin Branşı

Kadrosunun Bulunduğu Okul

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Satranç Turnuvasına katılmak
istiyorum.
Yukarıdaki bilgiler tarafıma aittir. Gereğini bilgilerinize arz ederim.
İmza
……………………………
Tel:0-.......-..........................

…../....../2017
İmza
Mühür
….……………………….
Okul Müdürü

Not:Müsabakalar esnasında tertip kurulu veya il temsilcisine bu liste verilecektir.

EK 3

T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2017-2018 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMENLER ARASI
SPOR TURNUVALARINA KATILIM (ESAME ) LİSTESİ
Okul Adı:…………………………………………………………………………
Branş:Masa Tenisi
Sayı
1

Öğretmenin Adı-Soyadı

Öğretmenin Branşı

Kadrosunun Bulunduğu Okul

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Masa Tenisi Turnuvasına katılmak
istiyorum.
Yukarıdaki bilgiler tarafıma aittir. Gereğini bilgilerinize arz ederim.
İmza
……………………………
Tel:0-.......-..........................

…../....../2017
İmza
Mühür
….……………………….
Okul Müdürü

Not:Müsabakalar esnasında tertip kurulu veya il temsilcisine bu liste verilecektir.

SAĞLIK RAPORU HAKKINDA
1 Aralık 2012 tarih ve 28484 sayılı resmi gazetede yayınlanan “SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE
TRANSFER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 7 ve 17.
Maddeleri aşağıdaki gibidir:
Eğitim ve öğretim kurumları lisansı
MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/12/2012-28484)
Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılacak olan yarışmalara katılabilmek için öğrenci lisansı
alınması gerekir.
Öğrenci lisansı için istenecek belgeler şunlardır;
a) Bağlı bulundukları eğitim kurumundan alacakları öğrenci olduklarına dair belge,
b) Sağlık izin belgesi,
c) 18 yaşından küçük olanlardan veli izin belgesi,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı ile 2 adet fotoğraf.

MADDE 17 – (Değişik:RG-1/12/2012-28484)
Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri,
eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor
ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar.
Spor kartı verilirken asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.
Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda
tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.
Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.
Spor kartı için gerekli belgeler şunlardır;
a)
Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin
bulunmadığına dair yazılı beyan,
b)
T.C. kimlik numarası beyanı.

Görüldüğü üzere okullar arasında yapılacak resmi müsabakalar ve ayrıca “lisans çıkaracaklar” için sporcu
muayenesi yapılması gerekmektedir. Bunun dışındaki gayri resmi müsabakalar yahut diğer her türlü sportif
faaliyet için sporcu muayenesi gerekmemekte, kişinin (yada velisinin) “sağlıklıyım” beyanı ile sağlık beyanı sporcu
kartı çıkarılması mevzuatlara göre yeterli olmaktadır.

EK 4

SAĞLIK BEYANI
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Öğretmenler arası turnuva müsabakalarına katılmamda
Sağlık Yönünden engel bir halimin bulunmadığını beyan ederim.Sorumluluk kendime aittir.
Geregini bilgilerinize arz ederim…../…./…..

Adres
Cep Tel

:
:

Adı Soyadı
İmza

EK 5

TC KİMLİK NO B E Y A N I D I R
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Öğretmenler arası turnuva müsabakaları için Sporcu Kartı
başvuru kapsamında, T.C. Kimlik numaramın aşağıdaki gibi olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
Bilgilerinize arz ederim. (tarih)
Adı-Soyadı
İMZA
TC Kimlik No :
Adres:

