
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ:  20 MART 2019 

KURA ÇEKİM TARİHİ: 22 MART 2019 

TURNUVA BAŞLANGIÇ TARİHİ: 1 NİSAN 2019 



 

 

 

1. Düzce Üniversitesi Birimler Arası Personel Halı Saha Futbol Turnuvası Nisan-Mayıs 2019 

tarihlerinde yapılacaktır.  

2. Turnuvaya katılan takımlar en az 7, en fazla 14 kişilik birim amirlerince onaylanmış ek-1’de 

belirtilen başvuru formu ile (isim listeleri, personel kimlik kartı fotokopileri, nüfus kimlik 

fotokopilerini, kendi el yazıları ile yazılmış “Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor yapmama 

engel bir halimin bulunmadığını beyan ederim” yazılı beyanı) en geç 20 Mart 2019 tarihi saat 

17:00’ye kadar teslim edeceklerdir. Saha ücreti, hakem ücreti ve diğer giderlerin karşılanması için 

belirlenen katılım ücreti 450,00 TL olup, 20 Mart 2019 tarihi saat 17:00’a kadar yatırmayan 

takımlar turnuvaya katılamaz. Turnuvadan çekilen takımlara para iadesi yapılmayacaktır. 

3. Turnuvaya, Düzce Üniversitesi birimlerinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan 

akademik ve idari personel ile sürekli işçi statüsünde çalışanlar katılabilecektir. Sürekli işçi 

kadrosunda çalışan teknik, güvenlik, temizlik personelleri vb. kendileri takım çıkarabilecekler 

veya diğer takımlarda en fazla 2 kişiyi geçmemek üzere takım listesine eklenebilecektir. Sürekli 

işçi kadrosunda büro elemanı olarak çalışanlar çalıştıkları birim kadrolarında yer alacaktır. 

4. Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları birden fazla 

takımla turnuvaya katılabilecektir. Personel sayısının yetersiz olduğu akademik birimler iki 

akademik birim birleşerek tek takım halinde katılabilirler. Daire Başkanlıkları Rektörlük olarak 

katılacak olup, Daire Başkanlıklarından birim olarak katılmak isteyenlerin ayrıca müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

5. Turnuva Düzce Üniversitesi halı sahasında oynanacak olup, takım listesinde ismi bulunmayan 

kimseler halı saha alanında bulunamaz. Takım listesinde ismi olmayanlar tribünlerden 

müsabakaları izleyecektir. 

6. Gruplar turnuvaya katılan takım sayısına göre kura ile grup veya eleme şeklinde 

oluşturulacaktır. Grup oluşması durumunda müsabakalar grup sayısına göre tek devreli lig usulü 

ile oynanacaktır. Gruplarından çıkanlar çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapacaktır.  

7. Her takım 1 kaleci 6 oyuncu ile saha çıkacaktır. Müsabaka sırasında oyuncu değişimi 4 

oyuncu ile sınırlı olup, oyuncu değişimleri gözlemci kontrolünde yapılacaktır.  

 

 



8. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. 

Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda hükmen mağlup (0-3) sayılırlar. 

9. Grup maçları 25’er dakikadan iki devre halinde oynanacak, devre arası dinlenme süresi 5 

dakika olacaktır.  

10. Başlama vuruşu, direkt, endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşu esnasında rakip takım 

oyuncuları toptan en az 4 adım uzakta bulunmalıdırlar. 

11. Kaleciler kendi oyuncusundan gelen topları elle kontrol edemeyeceklerdir.(geri pas yok) 

12. Maçlarda ofsayt ve oyuncu değiştirme sayısı hariç, futbol oyun kuralları ve M.H.K. talimatları 

geçerli olacaktır. Kural boşluğu oluşan durumlarda tertip komitesi kararı geçerli olacaktır.  

13. Takım sorumlusu veya kaptanının, müsabaka saatinden 15 dakika önce takım listesini maç 

gözlemcisine vermek ve takımın maç saatinden 5 dakika önce formalarını giymiş halde sahada 

bulunmaları gerekmektedir. Maç başlama saatinden 10 dak. sonrasına kadar sahaya çıkmayan 

takımlar ile ilgili Tertip Komitesinin vereceği karar geçerli sayılacaktır. Müsabakanın 

başlayabilmesi için takımlar en az 5 oyuncu ile sahaya çıkmak zorundadır.  

14. Direk kırmızı kart gören oyuncu 2 maç, çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu ve 2 sarı 

kart sınırını dolduran oyuncu ise 1 maç oynamama cezası alır. Ayrıca, ihraç olayı Tertip Komitesi 

tarafından disiplin yönünden de değerlendirilerek gerekli ceza verilecektir.  

15. Turnuva başladığında herhangi bir takımda maça çıkan bir oyuncu turnuva boyunca başka 

hiçbir takımda oynayamaz.  

16. Maç içerisinde ve haricinde, centilmenlik ve sportmenliğe aykırı davranışta bulunan, futbol 

oyun kurallarına uymayacak derecede sertliği ön planda tutan oyuncuların ve takımların durumu 

Tertip Komitesince değerlendirilecek ve gereken cezalar verilecektir. 

17. Bir takımdaki oyuncular sahaya aynı tip forma ile çıkacaklardır. Takımlar kendi formalarını 

yaptırmak zorundadır. Formasız veya karışık formalarla maça çıkmak tertip komitesi ve maçı 

yönetecek hakemin vereceği karar doğrultusunda uygulanacaktır.  

18. Maçlar üç puan sistemine göre oynanacak olup, galibiyete üç puan, beraberliğe bir puan, 

mağlubiyete sıfır puan uygulanacaktır.  

19. Turnuvada geçerli mazeret bildirmeden maça çıkmayan takım veya takımlar Tertip Komitesi 

tarafından değerlendirilip karar doğrultusunda turnuvadan ihraç edilebilir. İhraç edilen takımla 

maç yapmış yada yapacak olan takımların ilgili maçtaki skoru 3-0 hükmen galibiyet olarak 

kaydedilir.  

20. Grup sıralamalarının belirlenmesinde puan üstünlüğüne bakılacaktır. Puan eşitliği halinde eşit 

durumda bulunan iki takımın kendi arasındaki maç sonucuna ( ikili averaj) bakılacaktır, yine 

eşitlik söz konusu ise gol averajı dikkate alınacaktır. Yine de eşitlik söz konusuysa bu defa sadece 

attıkları gol sayısına bakılır.  



21. Maçı yöneten hakem ve maçın gözlemcisi maç bitiminde birlikte imzalayacakları tutanak ile 

Tertip Komitesine sonucu bildirecektir.  

22. Müsabakalarda, halı sahaya uygun spor ayakkabılar veya krampona benzer ayakkabı ile 

oynamak zorunludur. Vidalı kramponla oynamak yasaktır. 

23. Eleme müsabakaları tek maç üzerinden oynanacaktır. Eşitlik bozulmaması halinde doğrudan 

penaltı atışlarına geçilecektir. Penaltılar 5 atış üzerinden değerlendirilir. Eşitlik halinde bire bir 

atışlar yapılır.  

24. Turnuvayı birinci, ikinci ve üçüncü olarak tamamlayan takımlara para ödülü, kupa ve 

madalya verilecektir.  

25. Her maça bir gözlemci atanacaktır. Gözlemciler maçların belirlenen saatlerde 

başlatılmasından, belirli bir disiplin içinde yapılmasından, sahaya çıkan oyuncuların 

denetlenmesinden sorumludur. Eksik ve aksaklıklar ile diğer hususlar gözlemci raporunda ayrıntılı 

şekilde belirtilerek Tertip Komitesine bildirilecektir.  

26. Alkollü olarak maça çıkmak kesinlikle yasaktır. Alkollü olduğu tespit edilen oyuncu 

turnuvadan tertip komitesi tarafınca men edilecektir.  

27. Takımlar, Tertip Komitesince belirlenen katılım ücretini 20 Mart 2019 tarihi mesai bitimine 

kadar Tertip Komitesi Görevlisine yatırmak zorundadır. Katılım ücretleri para ödülü, hakem, 

sağlık malzemesi, top, duyuru afişleri, kupa, madalya ve kupa töreni giderleri için kullanılacaktır. 

 

TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİMLER ARASI PERSONEL HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI  

BAŞVURU FORMU 

 

 

 

  

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  

(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) 

  

 

Aşağıda isimleri belirtilmiş oyuncular ile ……………….....................................……………. 

isimli takım olarak düzenlemiş olduğunuz Birimler Arası Personel Halı Saha Futbol Turnuvasına 

katılmak istiyoruz.  

  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …......../……./2019 

  

  

Takım Sorumlusu:………………………………………………….. 

 

İletişim Telefonu:…………………………………………………… 

  

Takım Listesi: 
1-…………………………………………………….. 

2-…………………………………………………….. 

3-…………………………………………………….. 

4-…………………………………………………….. 

5-…………………………………………………….. 

6-…………………………………………………….. 

7-…………………………………………………….. 

8-…………………………………………………….. 

9-…………………………………………………….. 

10-…………………………………………………….. 

11-…………………………………………………….. 

12-…………………………………………………….. 

13-…………………………………………………….. 

14-…………………………………………………….. 

  

  

 

…………………………………… 

 

Dekan/Müdür/Daire Bşk. 

(İmza) 

  

EKİ  : 

1-Personel Kimlik Fotokopisi 

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

3-Yazılı Beyan  


