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MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 
 

1.1. Bu statü; sporun kitlelere yayılması, spora ilginin artırılması, sporun her yaştaki insanın 

beden ve ruh sağlığını geliştirmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişimin saygı, 

sevgi, dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi amaçlarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 

organize edilecek ‘2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvası’’ için 

hazırlanmıştır. 

 

 

 
MADDE 2 – TURNUVA ORGANİZASYON KOMİTESİ 
 

2.1.  2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvası, İçişleri Bakanlığı tarafından 

organize edilecektir. 

2.2. Turnuva Organizasyon Komitesinde, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet 

ve Acil Durum Başkanlığı ve İçişleri Bakanımızın görevlendireceği diğer temsilcilikler yer 

alacaktır. 

2.3.İl Organizasyon Komitesi; Vali veya görevlendireceği Vali yardımcısı başkanlığında, 

Bakanlık düzeyinde temsil edilen temsilciliklerden oluşturulacaktır. 

2.4.Bölge Organizasyon Komitesi; Bölge ilin Valisi veya görevlendireceği Vali yardımcısı 

başkanlığında, diğer bağlı illerden oluşan temsilciliklerden oluşturulacaktır.  

2.5. Final Organizasyon Komitesi; İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet 

Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil 

Durum Başkanlığı ve İçişleri Bakanının görevlendireceği diğer temsilciliklerden oluşacaktır. 

2.6. Onur organizasyon Komitesi; İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Jandarma 

Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı. 

 

 
MADDE 3 – TURNUVA TARİHİ  
 

3.1. Turnuva 17 Mayıs – 04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 

3.2. Turnuva başlangıç ve bitiş tarihlerinde turnuva organizasyon komitesi değişiklik yapmaya 

yetkilidir. 

3.3. Katılım formlarının son teslimi 17 Mayıs 2021 günü kurum mesai saati sonuna kadar 

yapılacaktır. Başvurular İllerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine yapılacaktır. 

 

 

 

 
MADDE 4 – GENEL KURALLAR 
 

4.1. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği tüm müsabakalarda FINA kuralları geçerlidir. 

4.2. Müsabakaya ilişkin “Yarışma Kuralları” ile ilgili Müsabaka Reglamani geçerlidir. 



4.3. Sporcular, yaş kategorileri için bulundukları yıl geçerli olacaktır. İlgili yaş tarih aralığı 1 

Ocak – 31 Aralıktır. 

4.4. Yarışmada itirazlar Başhakeme yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar söz konusu eylemin ya 

da yarışın bitiminin ardından 30 dakika içinde yapılmalıdır. 

4.5.Yarışmalarda diskalifiyeler, yarış akışı içerisinde değil, ilgili branşın serisi sonuçlandığında, 

seri ve kulvar belirtilerek kısa formda açıklanacak, ayrıca diskalifiye nedeni detaylı olarak 

splash programının sonuç listelerinde yayınlanacaktır. 

4.6.Sabah serilerinde başhakemin uygun görmesi halinde baş üstü start uygulaması yapılacaktır. 

4.7.Son başvuru tarihinin ardından İL KOMİTESİ tarafından yarışmadan 1 hafta önce giriş 

kontrol listeleri yayınlanacak ve 2 gün süre ile düzeltmeler toplanacaktır. 

4.8.Müsabaka teknik toplantısında yarış ilavesi yapılmayacak olup, sadece yarış çıkarma işlemi 

yapılacaktır 

4.9.Müsabakalardan önce yapılan müsabaka teknik toplantısında, yalnızca düzeltmeler ile 

müsabakalardan sporcu çıkartma işlemi yapılır. Müsabakaya sporcu veya yarış eklenmez. 

 
MADDE 5 - KATILIM ŞARTLARI, PERSONEL UYGUNLUĞU 
 

5.1. Turnuvaya her ilde bulunan İçişleri Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşları katılacak 

olup, her ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ankara-gsb.gov.tr web sitesinde yer alan 

turnuva katılım formu, kurum yetkilisine onaylatılacaktır. 

5.2. Kurum yetkilisince onaylanmış katılım formu ve istenen diğer belgeler, il turnuva 

organizasyon komitesine teslim edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra evrak teslimi kabul 

edilmeyecektir.  

5.3. Daha önceden müsabakadan men cezası olan kişiler İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları 

Yüzme Turnuvasında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yazılamayacaktır. 

5.4.  2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvasında yönetici, teknik sorumlu, 

antrenör ve oyuncu olarak yer alan kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

kadrolu- sözleşmeli memur, uzun süreli sözleşmeli veya 4857 sayılı kanuna haiz daimi işçi 

olmaları gerekmekte olup, sigorta primi ve maaşı ilgili kamu kurumu tarafından yapılması 

şarttır. Ancak 2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvasında özel şirket 

personeli olup da sonradan sözleşmeli personel statüsüne haiz kişiler kurum takımlarında 

oyuncu olarak yer alabilecektir.  
5.5. İŞKUR üzerinden kurumlarda görevli olan kişiler, geçici-mevsimlik sözleşmeli olarak 

çalışan kişiler, bir yıldan daha az sözleşmeyle çalışan kişiler, kurum kulüplerinde, 

derneklerinde, lokallerinde ek dersli kadrosunda çalışanlar, antrenörlük ve belletmenlik yapan 

kişiler turnuvada yönetici, teknik sorumlu, antrenör (kurum dışı Yüzme antrenörlük belgesi 

olan antrenörler hariç)  ve oyuncu olarak yer alamazlar. 

5.6. Kurumlar arası görevlendirme ile çalışan kişiler görev sürelerinin bir (1) yıldan fazla olması 

suretiyle turnuvada görevlendirildikleri kurum takımında yönetici, teknik sorumlu, antrenör ve 

oyuncu olarak yer alabileceklerdir.  

5.7. Kurum içi görevlendirme ile çalışan kişiler görev sürelerine ve unvanlarına bakılmaksızın 

turnuvada görevlendirildikleri kurum yada kadrolarının bağlı olduğu kurum takımında yönetici, 

teknik sorumlu, antrenör ve oyuncu olarak yer alabileceklerdir. 

 5.8. Kaymakamlıklar yönetici, teknik sorumlu, oyuncu olarak il takımlarına destek 

verebilecektir. Diğer bakanlıklara bağlı olarak görev yapan katılım şartlarına uyan kişilerden 2 

kişi il komitesinin uygun görmesine bağlı olarak turnuvaya katılabileceklerdir.  

5.9. Personel uygunluğu için yanlış beyan ve taahhütte bulunan kurumların yanlış beyan ve 

taahhütte bulunan kurum yöneticisi ile ilgili resmi bildirim yapılacaktır. Ayrıca bu nedenlerden 

dolayı söz konusu takım turnuvadan diskalifiye edilecektir. 

5.10. İl takımları başka illerde görevli personeli oyuncu olarak yazıp oynatamazlar. 

5.11. Turnuvaya iştirak eden kurum takımlarımız müsabaka formalarının önlerine turnuva 

sponsoru olan ‘– İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SPOR OLİMPİYATLARI YÜZME TURNUVASI’ 

logosunu (en az 15cm * 25 cm ölçülerinde) baskı yaptırmaları şart olup, her müsabakaya 

takımlar ‘İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvası’ logolu formalarıyla 

çıkacaklardır. ‘İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvası’ logolu forması olmayan 

takımlar müsabakaya çıkmamış kabul edilecek olup, hükmen yenik sayılacaktır. Müsabaka 

forması önünde sadece ‘İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Yüzme Turnuvası’ logosu 

olacaktır. Kurumların formalarına almış oldukları diğer reklamlar kesinlikle formaların ön 



kısmının hiçbir yerinde yer almayacak, formaların kol ve arka bölümleri ile şortlarında yer 

alacaktır. 

5.12. Final müsabakasında bir takım beyaz diğer takım kırmızı zemin üzerine yapılacak 

formalarla müsabakalara katılacaktır. 
 

MADDE 6 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU 
 

6.1. Katılım formuna 25 (yirmi beş) oyuncu yazılacaktır.  

6.2. Katılım formuna, halen faal olan profesyonel Yüzücü yazılamayacak, amatör olarak halen 

faal olan Yüzücü yazılabilecektir. 

6.3. Katılım formuna yönetici, teknik sorumlu ve antrenör (kurum dışı Yüzme antrenörlük 

belgesi olan antrenörler hariç) olarak yazılan kişiler kurum personeli olacaktır. 

6.5. Katılım formuna yönetici, teknik sorumlu ve antrenör olarak yazılan kişiler oyuncu olarak 

oynayamayacaklardır. 
 

MADDE 12 – ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA 
 

12.1. Turnuva öncesi ve sonrası etkinlikler ve dereceye girecek takımların ödülleri, İçişleri 

Bakanlığı tarafından organize edilecektir.  

12.2. Final Müsabakaları neticesinde dereceye giren ilk dört takıma kupa, madalya ve çeşitli 

hediyeler verilecektir. 

12.3. Çeyrek final, yarı final ve Final Karşılaşmaları Ankara ilinde yapılması öngörülmektedir. 

 
MADDE 13 - DİĞER HUSUSLAR 
 

13.1. Turnuvada, statü dışındaki itilaflarda İl Yürütme Komitesi ve Gençlik Spor İl 

Müdürlüklerinin vereceği kararlar geçerli olacaktır. 

 

 

 

 

                                                                                     Turnuva  Organizasyon Komitesi 


