
2018-2019 REKTÖRLÜK KUPASI SALON FUTBOLU (ERKEK) 
TURNUVASI BAŞVURU FORMU

Fakülte/ Yüksekokul / MYO Adı :

Sorumlu Kişi Adı :

GSM ve Dahili İletişim Bilgileri :

E-posta (güncel) :

Belgegeçer : 

ERKEK SALON FUTBOLU TAKIM LİSTESİ 
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Başvurular; her bir okul için bir takım oluşturulacak şekilde belirlendikten sonra belge 
doldurulup, başvuru formuna takım oyuncularına ait sağlık raporları eklenerek 
(mediko-sosyal veya sağlık ocaklarından alınabilir) okul yönetimi aracılığı ile EBYS 
sistemi üzerinden 3 Aralık-17 Aralık 2018 tarihleri arasında Spor Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü’ne iletilecektir, bu tarihler sonrası yapılacak başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

Takım Listeleri maç başlamadan önce hakemlere sunulacaktır, Her bir takım 
listesi bir kaleci olmak üzere en çok 5 oyuncu ve 9 yedek olmak üzere 14 oyuncudan 
oluşturulabilir. Takımların oyuncu sayısı 3’den az olamaz. Maç sırasında sınırsız 
oyuncu değişimi yapılabilir. Müsabaka süresi tek devreli 20’şer dakikadır. 
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Müsabakalara katılan takımlarımız eğer formaları yok ise yelek verilir yada 
forma ile gelen takımların renkleri benzeşiyorsa kura ile tespit yapılıp farklı renkte bir 
yelek takımı verilir.

Müsabakalar esnasında topun oyun içindeki süresi dikkate alınır, oyun 
dışındaki süreler dikkate alınmaz, ofsayt kuralı yoktur.

Müsabakalar Umuttepe Yerleşkesi Gazanfer Bilge Spor Kompleksi Arena 
Salonunda gerçekleşecek olup, ulaşım için araç tahsisi yapılmayacaktır.

Turnuva ile ilgili tüm sorularınız için Antrenör Şeref ASLAN’ a ulaşınız. 
seref.aslan@kocaeli.edu.tr



T.C.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

SPOR ETKİNLİKLERİ VE REKTÖRLÜK KUPASI 

YÖNERGESİ

 Amaç :

Kocaeli Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul 
öğrencileri ile Üniversitemiz birimlerinde çalışan akademik ve idari personeli spor yapmaya 
yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapmak, sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek  
spor yarışmalarının centilmenlik içinde yürütülmesi için gerekli kuralları tespit etmek, her 
türlü spor organizasyonlarını düzenlemek  ve birimler arasında koordinasyonu sağlamaktır.

 Kapsam:

Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesinin düzenlediği ve düzenlenmesine izin verdiği 
Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencileri ile akademik ve idari 
personelin spor etkinlikleri ile ilgili açıklama ve uygulama esaslarını kapsar.

Organizasyon Kurulu :

Başkan: Rektör Yardımcısı

Üye: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Organizasyon Yürütme Komiteleri:

Yürütme Komiteleri organizasyonun yapıldığı branşta, Spor Şube Müdürünün 
Başkanlığında ilgili branşın öğretim elemanı, il temsilcisi ve yarışmaya katılan birimlerden iki 
üye ile oluşturulan geçici komitelerdir. Komiteler yarışmalardan en az 7 gün önce belirlenir 
ve ilan edilir.Yarışmaların sonuçlandırılması ile birlikte görevleri sona erer. Her branşta 
yapılacak olan yarışmalarda uygulanacak esas ve yöntemleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığının ilgili birimleri organize eder.

 Yürütme Komitelerinin Görevleri :

1. Yarışmaların teknik toplantısında, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek 
Yüksekokulların getirdikleri onaylı isim listelerini ve öğrenci kimliklerini alarak gerekli 
incelemelerde bulunur. 

2. Yarışmalara katılacak, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların 
gruplarını belirler ve  fikstürünü hazırlar.
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3.  Yarışmalarda ortaya çıkacak idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri, itirazları 
inceleyip karara bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde ilgililerin savunmalarını 
alarak cezaları belirler. 

4.   Yarışmalar sırasında tesislere zarar veren takımların verdikleri zararı  ve bedeli 
yazılı tutanakla tespit eder ve Rektörlük Makamına bildirir.

5. Yürütme Komitesince aşağıda belirtilen cezalar verilebilir veya Rektörlük 
makamına  teklif  edilebilir.

 Yarışmalarda olay çıkaran, ihraç edilen sporcu veya idarecilerin;

a. Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına,

b. Organizasyon süresince oynamamasına,

c. Takımın veya ferdi yarışmacıların bir sonraki müsabakalarda yarışmamasına,

e.  Bir sonraki yıl faaliyetlere alınmamasına karar verebilir veya teklif edebilir.

Organizasyona Katılma Koşulları:

1. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları erkek ve bayan 
kategorilerinde en fazla birer takımla; ferdi yarışlarda yarışma statüsünün elverdiği sayıda 
temsil edilebilirler.

2. Katılımcı takımların tüm öğrencileri katıldıkları Fakülte, Enstitü,  Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokul öğrencisi olmak zorundadır. Öğrenci değişim programı ile gelen yabancı 
uyruklu öğrenciler (Erasmus Öğrenim Hareketliliği dahil) yabancı öğrenci statüsünde 
yarışabilirler. Bir takımda en fazla iki yabancı uyruklu öğrenci yer alabilir.

3. Katılımcı takım listeleri; bir idareci, bir antrenör ve en az ilgili branşın uluslar arası 
kurallarının uygun gördüğü sayıda, en fazla yirmi öğrenciden, ferdi yarışlarda yarışma 
statüsünün elverdiği sayıda oluşur. 

4. Takımlar veya ferdi yarışmacılar her karşılaşma öncesinde  takım listesi ile öğrenci 
kimliklerini hakemlere ibraz etmek zorundadırlar.

5. Katılımcı tüm takımlar veya ferdi yarışmacılar  Fakülte, Enstitü,  Yüksekokul ve 
Meslek Yüksekokulu Sekreteri ile doktor onaylı takım listelerini ilk karşılaşmadan önce 
Tertip Komitesine teslim etmek zorundadır. (Onaylı listeleri getirmeyenler karşılaşmaya 
alınmazlar)

6. Teknik toplantıya mazeret bildirerek katılamayan takımlar veya ferdi yarışmacılar    
kura çekimine dahil edilir.

7. Turnuvadan elenen takımların sporcuları başka bir takımda oynayamazlar. Bu şekil 
girişimde bulunan takımlar turnuvadan ihraç edilir.

8. Turnuvada üst tura çıkma şansını yitirmiş bir takım bu nedenle karşılaşmaya çıkmaz 
ise daha sonraki organizasyonlarda bu davranışı yürütme komitesi tarafından dikkate 
alınacaktır.

2



9. Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan 
öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem 
yapılır.

10. Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan 
yönetici ve antrenörler hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 
Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.

11. Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan 
takımlar veya ferdi yarışmacılar ile ilgili kararları Yürütme Komitesi alır. Gerektiğinde 
turnuva dışı bırakabilir.

12. Turnuva statüsü,  katılacak takım sayılarının belli olmasını takiben teknik 
toplantıda Yürütme Komitesi tarafından açıklanacaktır.

13. Yürütme Komitesinin 5 numaralı maddede belirtilmiş bulunan kararlarına karşı,  
kararın tebliğinden itibaren (3) gün içerisinde (organizasyon kuruluna veya üniversite disiplin 
kuruluna veya rektörlük makamına) itiraz edilebilir, itiraz merciinin kararları nihaidir.

 Hakemler:

    İlgili spor dalının federasyonu tarafından görevlendirilen Kocaeli İli’nin hakemleri ile      
gözlemcileridir. Hakem yapısı, işleyişi ve görevleri ile ilgili konular her branşın  federasyonu 
tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülecektir.

Ödüller:

Derece alan birim ve öğrencilerin ödülleri, turnuvanın sonunda yürütme kurulunun 
ilan edeceği bir tarihte yapılacak törenle verilir. Yürütme Komitesine mazeret ve bilgi 
sunmadan törene katılmayan birim ve sporculara ödül verilmez.

Yürürlük:

Bu Yönerge,  Kocaeli Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

Bu Yönergeyi Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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