MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
REKTÖRLÜK KUPASI MÜSABAKALARI UYGULAMA ESASLARI
1.BÖLÜM
MADDE 1- AMAÇ
Marmara Üniversitesi’nde, her düzeyden sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek, öğrencileri
spor yapmaya yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapmak fakülteler/yüksekokullar arasında
yapılacak olan her türlü spor organizasyonlarını düzenlemek ve bu kurumlar arasında koordinasyonu
sağlamaktır.
MADDE 2- KAPSAM
Bu yönerge, ‘’ Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının’’ düzenlediği ve
düzenlenmesine izin verdiği üniversite içi spor faaliyetleri ile ilgili açıklamaları ve uygulama esaslarını
kapsar.
MADDE 3- TANIMLAR
Bu talimatta geçen;
Tertip Komitesi:
Üniversite Spor Sorumlusu, Spor koordinatörü ve spor müsabakalarına katılan birimlerin spor
temsilcileri
Sporcu :
Spor faaliyetlerine katılan üniversitemiz öğrencileri,
Müsabaka :
Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığının Spor faaliyetlerini ifade eder.
2.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 4 –MÜSABAKALAR

Müsabakaların organizasyon şekli katılan fakültelerin/yüksek okulların sayısına göre Tertip
komitesince belirlenecektir. Grup, lig veya eleme usulü, vb komisyon kararına göre yapılacaktır.
MADDE 5- MÜSABAKALARIN TERTİP KOMİTELERİ
Tertip komiteleri müsabakaların yapıldığı yerlerde İlgililerin katılımı ile oluşturulan geçici
komitelerdir. Bu nedenle hangi müsabakayla ilgili olarak kurulmuşsa o müsabakaların adı ile anılır.
(örneğin; Basketbol Tertip Komitesi gibi)
TERTİP KOMİTELERİNİN OLUŞUMU:
Başkan
Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı veya görevlendirdiği Spor Temsilcisi , bulunmadığı
zamanlarda Spor Koordinatörü, ikisinin olmadığı durumlarda Tertip Komitesinin en yaşlı üyesi.

Üye
İlgili fakültelerin / yüksekokulların seçilen spor temsilcileri.
TERTİP KOMİTESİNİN GÖREVLERİ
Tertip Komitesi en az 3 kişinin katılmasıyla toplanır ve karar alabilir. Birimler katılmadıkları toplantı ile
ilgili verilecek karara itiraz edemezler. Tertip Komitesinde olanlar katıldıkları ilk toplantıda e-mail
adresleri, cep telefonları ve kolay ulaşılabilecek bilgiler tutanak defterine yazılır. Müsabakalar
boyunca bu iletişim bilgileri kullanılacak olup gereken bilgiler ve toplantılar e-mail yolu ile atılacak ve
telefonla bildirilecektir. Cep telefonuna ulaşılamayan kişiler e-mail’i almış kabul edilecektir.
1.Fakültelerin/Yüksekokulların getirdikleri onaylı isim listelerini ve öğrenci kimliklerini alarak gerekli
incelemelerde bulunulur. Onaylı isim listelerinde isimleri olan ancak, müsabaka mahallinde
bulunmayan idareci, antrenör ve sporcular varsa tespit eder. Katılmayanların üzerini çizerek, onaylı
isim listeleri hakemlere bildirilir.
2.Müsabakalara katılacak fakültelerin/yüksekokulların gruplarını belirler, fikstürünü hazırlar,
yapılamayacağı anlaşılan müsabakaları erteler. Müsabakaları takım ve sporcu sayısına göre belirlenen
günden önce bitirebilir.
3.Müsabakalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenler, protokolü belirleyerek, ödüllerin
dağıtılmasını sağlar.
4.Müsabakalarda ortaya çıkacak idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri, itirazları inceleyip, karara
bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde ilgililerin savunmalarını alarak, cezaları belirler.
Müsabakaların bitiminde gerekli tüm dokümanların asıllarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Spor Şubesine iletir.
5.Müsabakalar sırasında tesislere zarar veren takımların verdikleri zararı ve bedelini yazılı tutanakla
tespit eder, bu zararı ilgili birimlerden talep edilmek üzere belgeleriyle birlikte Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına iletir.
Tertip Komitesince Müsabakalarda olay çıkaran, saha içerisinde küfür eden ya da ağza alınmayacak
sözler söyleyen, cezalı oyuncu oynatan takım ve sporcu antrenör veya idarecilere, hakem ve gözlemci
raporlarına dayalı olarak;
Aşağıda belirlenen cezalar verilebilir;
a. Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına,
b. Sporcunun müsabakalar veya turnuva süresince oynamamasına, antrenör veya idarecinin
takımının başında sahada yer almamasına,
c. Takımın bir sonraki müsabakada oynatılmamasına karar verebilir.
d. Takımın bir sonraki yıl faaliyetlere alınmaması teklif edilebilir.
e. Olayla ilgili olarak fakültelerine/yüksekokullarına bilgi verilmesini teklif edebilir.
MADDE 6- MÜSABAKALARA KATILMA ŞARTLARI
1. Fakülteler/yüksekokullar öğretim yılı başında hangi spor dallarına katılacaklarını bildirirler.
Ayrıca, fakülteler/yüksekokullar bildirdikleri müsabakaya katılmayacak mazeretleri olduğunda
fikstür belirlemeden 10 gün önceden bildirmeleri zorunludur.
2. Müsabakalara fakültelerin/yüksekokulların kayıtlı ve devamlı öğrencisi olup, öğrenci değişim
programı ile üniversite öğrencisi olan yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci statüsünde
müsabakalara katılabilirler. Öğrenci kimlik belgeleri suret olarak verilecektir.(Bu listede
kazıntı, silinti veya elle yazılmış isim olmayacaktır.) Gerekli belgeleri bulunmayan sporcu veya
takımlar müsabakaya kesinlikle alınmazlar.

3. Bir takımda ilgili fakültenin/yüksekokulun kayıtlı öğrencisi olmak koşuluyla en fazla 2 yabancı
uyruklu sporcu yer alabilir.
4. Yabancı uyruklu (ERASMUS öğrencileri) iki fakültede/yüksekokulda birden kayıtlı öğrenci ise,
o öğretim yılı boyunca sadece bir (aynı ) fakülte/yüksekokul adına müsabakalara katılabilirler.
5. Bir sporcu eğitim-öğretim yılını herhangi bir döneminde mezun olursa bitirdiği (ilişki kestiği)
tarihten sonra müsabakalarda yer almaz.
6. Müsabakaların Tertip Komitesi toplantıları ilgili spor dalının açıklamalar bölümünde
belirtilmiş olup, fakültelerin/yüksekokulların temsilcileri Tertip komitesine, toplantıya geçerli
bir nedenle katılmayacaklarını telefon veya faksla bildirmemişlerse müsabakaya alınıp,
alınmamaları konusunda Tertip Komitesi yetkilidir.
Öğrenci Kimlik Belgesi:
Fakültelerin/yüksekokulların Öğrenci işlerince verilmiş, o döneme ait resimli öğrenci kimlik belgesidir.
O yıla ait kimlik belgesi vermeyen fakülte/yüksekokul öğrencileri, müsabaka tarihinden en fazla 2 ay
öncesinden( dönem içerisinde 2 ay ) Öğrenci İşlerince onaylanmış, resimli öğrenci belgesi ibraz etmek
zorundadırlar.
MADDE 7-İTİRAZLAR
a. Cezalı ve talimata uygun olmayan öğrenci, antrenör, idarecilerin oyun alanında bulunması.
b. Kimlikte kazıntı, silinti, tahrifat yapılması
c. İtirazlar müsabakanın başlamasından önce müsabaka yerine, karşı takım kaptanı veya
temsilcisi önünde uygunsuzluğa neden olan konu belirterek takım kaptanı veya temsilcisi
tarafından, müsabakanın yetkili hakemlerine yazılı olarak yapılır. Müsabaka dışı yapılacak
itirazlar antrenör veya temsilci tarafından yazılı olarak yapılır. Müsabaka dışı yapılacak
itirazlar antrenör veya temsilci tarafından yazılı olarak Tertip Komitesi, öğrenci veya kimlik
belgesi konusunda gerek duyduğu hallerde müsabakadan sonra yapılan itirazları
değerlendirebilir.
d. Organizasyon tertip komitelerince itirazlar değerlendirilerek karara bağlanır. Tertip
komitelerinin aldığı kararlar kesindir, ancak sonuç alınmasının mümkün olmadığı hallerde,
itirazlar Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Spor Sorumlusu ve Spor Koordinatörü tarafından
karara bağlanır, alınan karar kesindir. Ayrıca, takımların derecesi iptal edilebilir, puan
sıralaması yeniden yapılabilir, takıma ve sporculara verilen ödül geri alınabilir. Gerekli
hallerde ilgili kişiler fakültelerine/yüksekokullarına bildirir.
MADDE 8- HÜKMEN YENİK SAYILMA
a. Zamanında müsabaka yerinde, müsabakaların gerektirdiği spor kıyafeti ile bulunmak veya
ilgili müsabaka yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az sporcu ile müsabakaya
çıkmak.(zamanında sözcüğü, ilgili spor dalının yönerge esaslarının uygulanacağını belirtir)
b. Müsabakaya çıkacak takımlardan formları spor dalının yönetmeliğine uygun olmayanlara, bir
defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir. Bu ihtar müsabaka cetveline kaydolunur. Ayrıca
takım daha sonraki müsabakalarda da durumunu düzeltmeden sahaya çıkarsa hakem
müsabakayı yaptırmaz ve buna sebep olan takım hükmen yenik sayılır.
c. Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak.
d. Herhangi bir takımın yararına veya kaybına neden olacak biçimde müsabakayı
tamamlamadan sahadan çekilmek (Tertip Komitesince, sahadan çekilen takımın idarecileri ve
buna sebep olan sporcular hakkında ceza hükümleri uygulanır.
e. Müsabakalardan ihraç edilen takımlar ile Tertip Komitesi kararı olmadan mazeretsiz olarak 1
defa müsabakaya çıkmayan takımlarda yer alan, takım idarecisi, antrenör ve sporcular bir
sonra düzenlenecek faaliyetlerde yer almazlar. Bu kararı almaya ve uygulamaya Müsabaka
Tertip Komitesi yetkilidir.
f. Öğrenci kimlik belgesiz müsabakaya (belgesini hakeme göstermeyen oyuncu )çıkamaz.

g. Müsabaka esnasında sporcu, idareci, antrenör veya taraflar seyircilerden biri veya birkaçı
tarafından hakemin görev yapmasına engel olmak , taraftar tribününden sahaya oyunu ,
oyuncuyu ve/veya hakemi engelleyecek fiili bir harekette bulunmak ( küfür , sahaya herhangi
bir madde atılması )
h. Kimliksiz oyuncu oynatmak, ilgili eğitim-öğretim yılına ve fakülteye/yüksekokula ait olmayan
kimlik ile oynatmak veya kimlikte sahtecilik yapmak. (kimlik, öğrenci belgesi veya öğrenci
kimliği )
i. Sahada kavga etmek, küfür etmek ya da ağza alınmayacak sözler söylemek, centilmenlik dışı
hareketlerde bulunmak, olay çıkarmak vs
j. Sahte belgeli oyuncu oynatmak,
1. Belgedeki fotoğrafı değiştirmek
2.Sahte belge düzenlemek
3.Belge üzerinde silinti, kazıntı, tahrifat yapmak
k.

Belge kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yaralanarak oyuncu
değiştirmek,

l.

Ertelenen müsabakalarda ertelenen oyunda cezalı olan oyuncuyu oynatmak,

m. Takım kadrolarında (2) iki yabancı uyruklu oyundan fazlasına yer vermek
MADDE 9- ÖDÜLLER
Derece alan takım ve sporcuların ödülleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından,
düzenlenen ödül töreninde verilir.
MADDE 10-HAKEMLER
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Spor Bilimleri Fakültesi ve Üniversitemizde ilgili
branş ile hakemlik eğitimi almış kişiler müsabakalarda hakem olarak görevlendir irilecektir.
MADDE 11– GENEL AÇIKLAMALAR
1. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gerek duyduğu hallerde fikstür düzenleme ve
organizasyon modelleri üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir ( Tertip Komitesinin
Bilgisine başvurarak)
2. Sporcuların müsabakalar sırasındaki her türlü sağlık giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı’na aittir.
3. Tertip Komitesi tarafından alınmış bir karar olmadığı sürece müsabakalar ilgili spor dalının,
Marmara Üniversitesi Rektörlük Kupası kuralları ve Müsabaka Yönerge hükümlerine göre
yapılacaktır.
4. Talimatta yer almayan hususlarda karar alma yetkisi Müsabaka Tertip komisyonuna aittir.
5. Müsabakalara katılacağını bildirdikleri halde katılmayan takımlar durum ile ilgili
fakültelerine/yüksekokullarına bildirilecektir.
6. Fakülteler/yüksekokullar bu talimat ve kararlar doğrultusunda hareket etmek
mecburiyetindedir. Fakülteler/yüksekokullar Müsabakalara Gelirken ekteki idareci ve oyuncu
lisans formunu doldurup beraberinde hazır bulunduracaklardır.
7. Not: Bu form müsabaka öncesi hakemlere, sporcuların kimlikleri ve öğrenci belgeleri ile
birlikte 2 nüsha olarak verilecektir. Her maçta öğrenci kimlik kartları gösterilecektir. Ayrıca
takım listesi de her maç öncesi hazır olması gerekmektedir.

