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2021 – İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SPOR OLİMPİYATLARI VOLEYBOL 

TURNUVASI STATÜSÜ  

                     

 

 
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 Voleybol Turnuvası’’ için 

hazırlanmıştır. 

 

 
MADDE 2 – TURNUVA ORGANİZASYON KOMİTESİ 
 

2.1.  2021 İçişleri Bakanlığı Spor Olimpiyatları Voleybol 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 – UYGULAMA ESASLARI  

 



1. Spor etkinliği kapsamında İçişleri Bakanlığı bağlı kurumlar ile diğer Bakanlığa bağlı 

kurumlar ( İl Organizasyon Komitesinin uygun göreceği) en az 6, en fazla 9 ( 6 

oyuncu + 3 yedek)  kişiden oluşan takımlar ile turnuvaya katılacaktır. 

2. Turnuvaya katılacak olan takımın sporcu personeli maç saatleri idari izinli 

sayılacaktır. 

3. Turnuvada oynanacak her maç 1 baş hakem, 1 yardımcı hakem ve 1 masa hakemi 

tarafından yönetilecektir. 

4. Tüm katılımcılar Ek-1’de yer alan başvuru formunu imzalamak zorundadırlar. 

● İmzalanan başvuru formu, taranmış olarak …………. adresine ……….. 

tarihine kadar gönderilecektir. Başvuru formu imzalamayan veya 

göndermeyen takımlar turnuvaya katılamayacaktır. 

5. Katılımcılar takım oluşturmadan önce kurum doktorundan “ SPOR YAPMASINA 

HERHANGİ BİR ENGEL YOKTUR” ifadeli yazı alacaktır. (Doktor imzalı ve kaşeli 

yazı taranarak ………….. adresine başvuru formu ile birlikte gönderilecektir.) 

6. Maçlar kazanılmış 2 set üzerinden oynanacaktır. İlk iki set en az 2 sayı farkla 25 

sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır. Sayılarda eşitlik olması halinde (24-24) oyun 

iki sayı farka ulaşana kadar (24-26) devam eder. İlk iki set 25’er sayı 1-1 (bir bir) lik 

eşitlik halinde ise 15 (on beş) sayılık netice seti oynatılacaktır. Netice seti en az iki 

sayı farkla 15 sayıya ulaşan takım tarafından kazanılır. Sayılarda eşitlik olması 

halinde (14-14) oyun iki sayı farka ulaşana kadar (14-16) devam eder.  Maç sonunda 

sayı farkı aranmaksızın kazanan takım ilan edilecektir. 

7. Oyun kuralları kapsamında fileye temas etmek, blok yapmak hatadır. Her sayı 

alındığında saat yönünde bir tur dönülecek ve 6 numaralı oyuncu 1 numaraya geçip 

servis atışı yapacaktır. 

8. Maçlar tek maç eleme usulüne göre yapılacaktır. 

9. Takımlar kura ile eşleşecektir. 

10. Takımlardan biri sahaya çıkmazsa hükmen yenilmiş sayılacak ve turnuvadan 

elenecektir. 

11. Sportmenlik dışı davranan oyuncu turnuvadan diskalifiye edilecektir. 

12. Turnuvadan diskalifiye olmuş ya da elenmiş takımın sporcu personeli bir başka 

takıma geçiş yapamaz.  

13. Katılımcılar turnuvaya başladıkları takım dışında ikinci takımlarda maça çıkamaz. 

14. Her Valilik yalnızca 1 takımı çıkartabilirler. 

15. Turnuvalardaki takımlarda erkek ve bayan karışık olabilecektir. 

16. Turnuva sonunda ilk dört dereceyi elde eden takımların sporcu personeline ödüller 

verilecektir. 

17. Turnuvada bay geçecek takımlar İl Komitesince kuraların en başında ilk belirlenecek 

takımlar olacaktır. 

18. Final maçı imkanlar dahilinde TRT-2 spor ekranı tarafından canlı olarak 

yayınlatılması planlanmaktadır. 

19. Katılım sağlayacak tüm sporcu personele, turnuva esnasında kullanacağı spor 

kıyafetleri dağıtılacaktır. 

20. Tüm sporcu personele spor kart çıkartılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 5 – ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA 
 

mailto:spor.etkinlikleri@gsb.gov.tr


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. 

12.2. Çeyrek final, yarı final ve Final Karşılaşmaları Ankara ilinde yapılması 

öngörülmektedir. 

 

 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ; 

•  Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında; voleybol oyun kuralları çerçevesince 

sahayı hazırlamak, 

• Skor tabelası ve voleybol toplarının teminini sağlamak. 

• Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında; kullanılmak üzere, ses ve anons 

sisteminin temini ve kurulmasını sağlamak, 

• Organizasyon için lojistik destek sağlamak ve zaruri giderleri karşılamak, 

• Müsabakalara ilişkin fotoğraf ve video çekimlerini gerçekleştirmek. 

• Hakem görevlendirmek ve ücretlerini ödemek. 

DİĞER HUSUSLAR 
 

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

Müdürlüklerinin vereceği kararlar geçerli olacaktır. 

 

 

      Turnuva  Orgonizasyon Komitesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 



VOLEYBOL TURNUVASI BAŞVURU FORMU 

 

 

 

1. Herhangi bir yaralanma veya sakatlığa sebebiyet vermemek için sorumlu  kişilerin  

talimatlarına uyacağımızı, 

 

2. Etkinlik esnasında ve sonrasında yaşanacak herhangi bir sağlık sorunu ve sakatlık 

durumunda sorumluluğun tamamını üzerime alacağımızı, 

 

3. Covid-19 tedbirlerine riayet ederek turnuva programına uyacağımızı, 

 

4. Maç esnasında alınacak olan video ve fotoğraf görsellerinin Bakanlığın sosyal medya 

platformlarında ve ulusal görsel medyada yayınlanmasına rıza göstereceğimizi, 

 

 

TAKIM BİLGİLERİ 

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK 

NO 

İRT. 

TELEFONU 

HES 

KODU 

İMZA 

1      

2      

3      

4      

5      

 

                       

TAKIM SORUMLUSU 

Adı Soyadı               

İrtibat Telefonu      

                                 

                  İmza: 

                  Beyan ve taahüt ederim   …../…../2020 
 

 
 

 

 

 

      Birim Amiri  

Adı Soyadı ve İmzası 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


