
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
24 KASIM ÖĞRETMENLER ARASI ONLİNE SATRANÇ TURNUVASI 

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından öğretmenler 
arası çevrim içi (online) bir satranç turnuvası düzenlenecektir. Turnuvaya Sakarya ilinde MEB’e bağlı okullarda 
görev yapan tüm öğretmenlerimiz katılabilir.  

1-Turnuva 21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı, saat 20.00’da başlayacaktır.  

2-Katılımcı öğretmenler müsabakalarını, www.lichess.org internet sitesi üzerinden çevrim içi (online) tek 
kategoride oynayacaktır. 

3- İsviçre sistemiyle yapılacak turnuvada, tur sayısı katılımcı sayısına göre belirlenecektir. 

4- Turnuva, 5’+3” eklemeli tempoyla oynanacaktır. Katılımcılar, www.lichess.org adresinden ücretsiz olarak 
yeni kullanıcı adı oluşturarak ya da mevcut kullanıcı adlarıyla turnuvaya katılabilirler. 

5-Turnuvaya katılacak öğretmenler bilgilerini, ad, soyad, lichess kullanıcı adı, telefon, e-posta adresi, görev 
aldığı ilçe ve okul/kurum bilgilerini google form ile https://bit.ly/3mSi6mr adresine giriş yapacaklardır. Lichess 
üyeliği ve formu göndererek çevrim içi (online) kayıt işlemini tamamlamış öğretmenlerimiz; turnuvaya, e-posta 
adreslerine gönderilecek link ve şifre ile katılabilecektir. 

6- Yarışmada dereceye girenlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödül verilecektir.  
 
7- Müracaatlar 17 Kasım 2020 Salı günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla 
İlişkiler Birimine ad, soyad, lichess kullanıcı adı, telefon, e-posta adresi, görev aldığı ilçe ve okul/kurum 
bilgilerini (spor54@meb.gov.tr) adresine e-posta yolu ve online form ile  https://bit.ly/3mSi6mr bildirmeleri 
gerekmektedir.  

8- Müsabakalara müracaat eden öğretmenlerin listeleri 18 Kasım 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 
http://sakarya.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kontrol listesi yayımlandıktan bir gün sonrasında 
yapılacak itirazlar, dikkate alınmayacaktır. 

AÇIKLAMALAR 

Lichess internet sitesi üzerinde yapılacak bu online turnuvaya katılabilmeniz için, Lichess hesabınız 
olması gerekmektedir. Kullanıcı hesabınız yoksa Google Formu doldurmadan önce www.lichess.org web 
sitesine giderek “Üye Olma” işlemini tamamlamanız gerekir. Bunun için siteyi açtığınızda sağ üst köşedeki 
“Giriş” butonuna tıklayınız. Açılan ekrandaki sol alttaki “Kayıt Ol” butonuna tıklayınız. Kullanıcı adınıza ad, 
soyad ve diğer bilgilerinizi giriniz. Ardından istenilen izinleri onaylayarak “Kayıt Ol” butonuna tıklayınız. Eğer 
yeni hesap oluşturuyorsanız, kullanıcı adınızın ad ve soyadınızı içermesi rica edilir. Kayıt olurken girmiş 
olduğunuz e-posta adresinize hesabınızı etkinleştirmek için Lichess tarafından atılan linke tıklamanız gerekir. 
Böylelikle üyelik işleminiz tamamlanacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
24 KASIM ÖĞRETMENLER ARASI ONLİNE DART TURNUVASI 

Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya TBBDF İl Temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları 
çerçevesinde 22-24 Kasım 2020 tarihleri arasında “Çevrim İçi Dart Turnuvası’’ düzenleyecektir. 

Turnuva Programı: 

1- Müracaatların 17 Kasım 2020 Salı günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimine 
(spor54@meb.gov.tr) adresine e-posta yolu ile  gerçekleşecektir. 

 2- Müsabakalara müracaat eden öğretmenlerin listeleri 18 Kasım 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 
http://sakarya.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kontrol listesi yayımlandıktan bir gün sonrasında 
yapılacak itirazlar, dikkate alınmayacaktır. 

3-Öğretmenlerin katılımları yeterli sayıda olduğu takdirde 22 Kasım Pazar günü 2020 tarihinde saat 19.00’da 
sakarya_dart_bilgilendirme, WhatsApp ve Facebook hesabı üzerinden canlı olarak kura çekilecek ve ardından müsabaka 
programı duyurulacaktır. 

4-  22-23 Kasım 2020 tarihlerinde 12.00, 14.00 ve 16.00 saatleri arasında elemeler düzenlenecektir.  

 5- 24 Kasım 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren final maçları oynanacaktır.  

6- Turnuvaya Sakarya ilinde MEB’e bağlı okullarda görev yapan tüm öğretmenlerimiz katılabilir. 

7- Yarışmada dereceye girenlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödül verilecektir. 

Özel Kurallar: 

▪ Müsabakalar kadınlar (Öğretmen) ve erkekler (Öğretmen) kategorilerinde yapılacaktır. 

 ▪ Katılım sadece Sakarya il geneli için geçerlidir. 

 ▪ Evinde bordu olan herkes katılım sağlayabilecektir. 

 ▪ Maçları hakem gözetiminde gerçek zamanlı olarak oyuncuların birbirlerine karşı çevrim içi olarak yapılacaktır.   

 ▪ Oyuncuların telefonla çekim yapacak yardımcıları olacak, hakem bu yardımcılarla WhatsApp üzerinden canlı bağlantı 
sağlayacaktır. Yardımcılar oyuncuyu, hedef tahtasını ve atış sırasında atış çizgisini gösterecek bir açıdan çekim yapacak, atış 
sonrasında bordu yakın çekimle göstererek hakemin skoru kaydetmesini sağlayacaktır.  

 ▪ Maçlar 2 leg alan kazanacak ve 301 double out oynanacak, finaller 501 double out oynanacaktır. 

 ▪ Sporcuların kayıt yaptırırken verdikleri cep telefonunda Whatsapp programı kurulu olup, canlı bağlantı bu telefon 
hesabından sağlanacaktır. 

 ▪ Canlı yayının teknik açıdan internetin kopması durumunda hakem, 5 dakika bağlantı problemi yaşayan sporcuyu bekler, 
eğer bağlantı sağlanamazsa bağlantısı kopmayan sporcunun lehine galibiyet kararı alır ve skoru sisteme işler.    

  ▪ Bu talimat, Sakarya ile ilgili düzenleme ve kuralları kapsamaktadır. Talimatta yer almayan hususlarda Sakarya İl 
Temsilciliği yetkilidir.  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.    

 
 
 
 
 

  
 

 



SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
24 KASIM ÖĞRETMENLER ARASI AÇIK ALANDA LASER TAG TURNUVASI 

           Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler 
Günü kutlamaları çerçevesinde 20 Kasım 2020 tarihleri arasında “Laser Tag Turnuvası’’ düzenleyecektir. 

Turnuva Programı 

Dörder kişiden oluşan iki takım üyeleri oyun başlamadan önce oyuna ait malzemeleri kuşanarak oyun 
alanına geçer. (Oyuna ait malzemeler: kafa bandı, yelek, lazer silahı) Gerekli ayarlamalar sorumlu kişi (gençlik 
lideri) tarafından yapıldıktan sonra, takımlar yerlerini alır ve görevlinin oyunu başlatması beklenir.  

Görevli oyunu başlattıktan sonra, her iki takımın korumakla yükümlü olduğu bayraklar vardır ve bu 
bayrakları rakip takım üyelerine kaptırmamak için mücadele eder. Vurulmadan rakip takımın bayrağını alarak 
kendi bölgesine getirmeyi başaran takım da setin galibi sayılır. Süre sonunda rakip bayrağını en çok alan takım, 
oyunun galibi sayılır. 

Oyun anında çatışmada vurulan takım üyesi, oyun devam ederken vurulduktan sonra hemen kendi 
bölgesine gelerek orada bulunan cihazdan can yükler ve yeniden oyuna dahil olur. Bu süreç bir takım bayrağını 
rakibe kaptırana kadar devam eder. Silahların üzerinde bulunan lazerlerin tam olarak hedefi algılayabilmesi için 
oyun genel manada akşam saatlerinde oynanmak durumundadır. 

 Müracaatlar 17 Kasım 2020 Salı günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla 
İlişkiler Birimine ad, soyad, telefon, e-posta adresi, görev aldığı ilçe ve okul/kurum bilgilerini 
(spor54@meb.gov.tr) adresine e-posta yoluyla bildirmeleri gerekmektedir.  

  Müsabakalara müracaat eden öğretmenlerin listeleri 18 Kasım 2020 Çarşamba günü mesai bitimine 
kadar http://sakarya.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Kontrol listesi yayımlandıktan bir gün 
sonrasında yapılacak itirazlar, dikkate alınmayacaktır. 

Oyun Kuralları 

 
1- Takımlar 4 asil 1 yedek oyuncudan oluşacaktır. 
2- Takımlar kendi okulundaki öğretmenlerden oluşacaktır. (Öğretmenlerin dışında diğer personel 

oynatılmayacaktır.) İsteyen okullar birden fazla takımla turnuvaya katılabilir.  
3- Halk Eğitim Merkezinden katılacak takımlar kurumda çalışan kadrolu öğretmenlerden oluşacaktır. 

(Öğretmenlerin dışında, ücretli usta öğreticileri oynatılmayacaktır). 
4- Takımlar müsabakalarda serbest spor kıyafeti giyeceklerdir. 
5- Müsabakalar eleme usülüne göre oynanacaktır. Oyun süresi altmış dakikadır. 
6- Yer: Serdivan Gençlik Merkezi, Serdivan, Sakarya 

 

 


