
 

2022-2023 YARIŞMA TALİMAT 

1. BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 1- AMAÇ:  

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında, her düzeyde sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirme, öğrencileri 

spor yapmaya yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapmak, üniversiteler arasında yapılacak olan 

türlü spor organizasyonlarını düzenlemek ve bu kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktır.  

 

MADDE 2- KAPSAM:  

 

Bu talimat, “Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nun” düzenlediği ve düzenlemesine izin 

verdiği üniversitelerarası spor faaliyetleri ile ilgili açıklamaları ve uygulama esaslarını kapsar. 

 

MADDE 3- DAYANAK: 

 

Bu talimat, “Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Tüzüğü’nün 40’ıncı maddesine göre 

hazırlanmıştır.  

 

MADDE 4- TANIMLAR: 

 

Bu talimatta geçen; 

 

SPOR DAİRESİ  : Spor Dairesini 

 

SPOR DAİRESİ MÜDÜRÜ: Spor Dairesi Müdürünü 

 

FEDERASYON  : Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonunu 

  

BAŞKAN   : Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanını 

 

YÖNEYİM KURULU : Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi 

 

SPORCU   : İlgili talimatlar uyarınca spor faaliyetlerine katılanları 

 

 

KUZEY KIBRIS ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 

UNIVERSITY SPORTS FEDERATION OF NORTHERN CYPRUS 
Tel: 0533 862 3511 

Mail: info@ncusf.com  
Web:  www.ncusf.com 

 

mailto:info@ncusf.com


İDARECİ   : Üniversitelerin spor faaliyetleri ile ilgili işlemi yürüten kişiyi, 

 

ÜNİVERSİTE  : Üniversiteler, Öğretmen Akademisi gibi Yüksek Öğretim Kurumlarını 

 

Yarışma   : Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 

üniversitelerarası spor faaliyetlerini ifade eder. 

 

 

2. BÖLÜM 

 

GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 5- ORGANİZASYON: 

 

K.K.T.C. Şampiyonları şeklinde yapılacaktır. Bu düzenlemelere ilişkin bilgiler ilgili spor dalının 

açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.  

 

 

MADDE 6- ORGANİZASYON KOMİTELERİ:  

 

Organizasyon Komiteleri organizasyonların yapıldığı yerlerde, ilgililerin katılımı ile oluşturulan 

geçici komitelerdir. Bu nedenle hangi yarışmayla ilgili olarak kurulmuşsa o yarışmanın adı ile 

anılırlar.  

 

A) ORGANİZASYON KOMİTELERİNİN OLUŞUMU: Komite aşağıdaki kişilerden 

oluşmaktadır.; 

 

1. Başkan ve/veya Federasyon Yönetim Kurulu üyesi bir üye. Bu üye Organizasyon 

Komitesinin Başkanıdır. Ayrıca Başkanın önerisi yönetim kurulunun onayı ile 

dışarıdan da atanabilir.  

2. Yarışmalara katılacak üniversitelerden gelecek birer üye.  

3. Yarışma konusu olan oyunun Spor Dairesine kayıtlı Federasyon temsilcisi bir üye 

 

B) ORGANİZASYON KOMİTESİNİN GÖREVLERİ: 

 

1. Yarışmaların teknik toplantısında veya müsabakadan önce üniversitelerin getirdikleri 

onaylı isim listelerini ve federasyon tarafından verilen lisansları alarak gerekli 

incelemelerde bulunur. Onaylı isim listelerinde isimleri olan ancak, yarışma 

mahallinde bulunmayan idareci, antrenör ve sporcular varsa tespit eder. 

Katılmayanların üzerlerini çizerek, onaylı isim listeleri “TARAFIMDAN KONTROL 

EDİLMİŞTİR, ………. sayıda sporcu, ……. idareci” yazarak Organizasyon Komitesi 

Başkanı imzalar. 

2. Yarışmalara katılacak üniversitelerin gruplarını belirler, fikstürünü hazırlar, 

yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları erteler. Müsabakaları takım ve sporcu sayısına 

göre belirlenen günden önce bitirebilir.  

3. Yarışmalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenler, protokolü belirleyerek 

ödüllerin dağıtılmasını sağlar.  

 

4. Yarışmalarda ortaya çıkabilecek idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri, itirazları 

inceleyip, karara bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde ilgililerin 



savunmalarını alarak, cezaları belirler. Çözümleyemediği konuları ayrıntılarıyla 

birlikte federasyona bildirir. Müsabakaların bitiminde gerekli tüm dokümanların 

asıllarını federasyona iletir.  

5. Müsabakalar sırasında tesislere zarar veren takımların, verdikleri zararı ve bedelini 

yazılı tutanakla tespit eder, bu zararı ilgili üniversiteden talep edilmek üzere 

belgeleriyle birlikte federasyona iletir.  

6. Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nun resmi sponsoru veya ilgili 

üniversite sponsorlarının afiş düzenlemesine yardımcı olur.  

 

Organizasyon Komitesince aşağıda belirtilen cezalar verilebilir veya Federasyona 

teklif edilebilir; 

 

Yarışmalarda olay çıkaran, ihraç edilen sporcu veya idarecilerin; 

a. Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına, 

b. Organizasyon süresince oynamamasına, 

c. Takımların yıl içerisindeki müsabakalarda yarışmaması teklif edilebilir, 

d. Bir sonraki yıl faaliyetlere alınmaması teklif edilebilir, 

e. Olayla ilgili üniversite yönetimine bilgi verilmesi teklif edilebilir.  

 

 

MADDE 7- ORGANİZASYONLARA KATILIM ŞARTLARI: 

 

1. Üniversiteler öğretim yılı başında federasyon tarafından belirlenen spor dallarından 

hangilerine katılacaklarını bildirirler. Ayrıca, üniversiteler bildirdikleri yarışmaya 

katılamayacak mazeretleri olduğunda 15 gün önceden federasyona bildirmeleri 

zorunludur. 

 

2. Yarışmalara 01.01.1995 tarihinden sonra doğanlar, okulun kayıtlı ve devamlı öğrencisi 

olup, rektörlüklerince üniversitesini temsil etme görevi verilen ve federasyondaki lisans 

işlemleri tamamlanmış tüm öğrenciler katılabilir. Kusurlu öğrenciler (Formasyon eğitimi 

alan, lisans tamamlama eğitimi gören vs. kurs öğrencileri) müsabakalarda yarışamazlar. 

 

 

3. Federasyonumuz ceza kurulundan yarışmalara girmekten men edilmiş olan sporcu, 

antrenör ve idareciler, özel öğrenci statüsünde veya kurumunda kayıt dondurmuş olanlar, 

Ön lisans veya lisans eğitimi veren kurumların kapsamı dışında kalan ve Y.Ö.K. veya 

Y.Ö.D.A.K yasasına bağlı olarak eğitim veren kurumların dışında kalan kuruluşlardaki 

öğrenciler, lisansüstü eğitim yapan sporcu öğrenciler yarışmalara katılamazlar. 

 

4.  Üniversiteler takım müsabakalarına ancak 1 takım katılabilir. Ayrıca ferdi branşlarda 

her sıklette 1 sporcu ile temsil edilebilir. Birden fazla sporcu ile temsil edilecek 

organizasyonlarda, diğer sporcular klasman dışı tasnif edilip kupa, madalya verilmez. 

 

5. Sporcu iki farklı üniversitede kayıtlı öğrencisi ise, o öğretim yılı boyunca sadece bir 

(aynı) üniversite adına yarışabilir.  

 

6. Bir sporcu eğitim-öğretim yılının herhangi bir döneminde mezun olursa o öğretim yılının 

faaliyetlerine katılabilir.  

 

7. Bir öğrencinin ilgili eğitim-öğretim yılında güz dönemi için 20 Ekim, bahar dönemi için 



20 Şubat tarihlerini geçmemek koşulu ile ilgili üniversiteye ilk kayıdını yaptırması 

durumunda sporcu lisansı alabilir.  

 

8. Faaliyetlerin organizasyon komitesi ve toplantıları, ilgili spor dalının açıklamalar 

bölümünde belirtilmiş olur, üniversitenin temsilcileri bu toplantıya katılmak 

zorundadırlar. Toplantıya katılmayacak üniversitelerin temsilcileri organizasyon 

komitesine toplantıya geçerli bir nedenle katılamayacaklarını telefon veya eposta yolu 

ile bildirmemişlerse yarışmaya alınıp alınmamaları konusunda organizasyon komitesi 

yetkilidir.  

 

9. Yarışmaya gelirken sporcu öğrencilerin öğrenci kimlik belgesi ve federasyon lisansların 

ibraz etmeleri gerekmektedir.  

 

Öğrenci Kimlik Belgesi: Üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca veya Lisans Eğitimi 

yapan Enstitülerce verilmiş, o yıla ait resimli öğrenci kimlik belgesidir. O yıla ait kimlik belgesi 

vermeyen üniversite öğrencileri, yarışma tarihinden en fazla 2 ay öncesinden Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı’nca onaylanmış, resimli öğrenci belgesi ibraz etmek zorundadırlar. Öğrenci Kimlik 

Belgelerinde doğum tarihi yazılı olmayanların bu bilgileri Onaylı İsim Listesinde doğum yılı uyruğu 

mutlaka yazılı olacaktır. Bu durumdaki sporcular istendiğinde resmi bir kimlik ibraz edeceklerdir. 

Aksi halde yarışmaya katılamazlar.  

 

 

MADDE 8- İTİRAZLAR  

 

A) Cezalı ve talimata uygun olmayan öğrenciler, antrenör ve idarecilerin oyun alanında 

bulunması. 

 

B) Kimlikte kazıntı, silinti yapılması, 

 

C) İtirazlar yarışmanın başlamasından önce müsabaka yerinde, karşı takım kaptanı veya idarecisi 

önünde uygunsuzluğa neden olan konu belirtilerek takım kaptanı veya idarecisi tarafından, 

yarışmanın yetkili hakemlerine yazılı olarak yapılır. Yarışma dışı yapılacak itirazlar antrenör 

veya idareci tarafından Organizasyon Komitesine yapılır. Federasyon, öğrenci veya kimlik 

belgesi konusunda gerek duyduğu hallerde turnuvadan sonra yapılan itirazları 

değerlendirebilir.  

 

D) Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu yarışma talimatnamesinde olmadığı hallerde, 

Uluslararası kurallara aykırı olan hallerde yapılacak itirazlar, ilgili spor dalının 

yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Organizasyon Komitelerine yapılan itirazlar 

öncelikle bu komiteler tarafından sonuçlandırılır. Organizasyon Komitelerinin aldığı kararlara 

itiraz müsabaka bitiş tarihinden itibaren 3(üç) gün içinde Federasyona yapılır.  

 

 

E) Organizasyon komitelerince itirazları değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak sonuç 

alınmasının mümkün olmadığı hallerde, itirazlar Federasyon tarafından karara bağlanır. 

Federasyonca alınan karar kesindir. Ayrıca, takım ve sporcunun derecesi iptal edilebilir, puan 

sıralaması yeniden yapılabilir, takım ve sporcuya verilen ödül geri alınabilir. Fiil 

üniversitelerine bildirilir.  

 

F) İtiraz eden takım yöneticisi tarafından, Organizasyon Komitesine veya Federasyona tutanakla 



100 TL teslim edilir. İtirazın doğruluğu halinde tutar Üniversiteye iade edilir.  

 

 

 

 

MADDE 9- HÜKMEN YENİK SAYILMA 

 

A) Zamanında yarışma yerlerinde, yarışmanın gerektirdiği spor kıyafet ile bulunmamak veya 

ilgili yarışma yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az yarışmacı ile yarışmaya çıkmak 

(zamanında sözcüğü ilgili spor dalının yönetmelik esaslarının uygulanacağını belirtir). 

 

B) Yarışmaya çıkacak taraflardan formaları spor dalının yönetmeliğine uygun olmayanlara, 

bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir. Bu ihtar yarışma cetveline kaydolur. Ayrıca 

takım daha sonraki yarışmalarda da durumu düzeltmeden sahaya çıkarsa hakem yarışmayı 

yaptırmaz ve bunu sebep olan takım hükmen yeni sayılır.  

 

C) Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlamaya varmak. 

 

D) Herhangi bir takımın yararına veya kaybına neden olacak biçimde yarışmayı 

tamamlamadan sahadan çekilmek (Organizasyon Komitesince, sahadan çekilen takımın 

idarecileri ve buna sebep olan yarışmacılar hakkında Ceza Kurulu Hükümleri uygulanır). 

 

E) Turnuvadan ihraç edilen takımlar ile Organizasyon Komitesi Kararı olmadan özürsüz 

olarak iki defa yarışmaya çıkmayan takımlarda yer alan, kafile idarecisi, antrenör ve 

sporcular 1 yıl sonra düzenlenecek faaliyetlerde yer alamazlar. Bu kararı almaya veya 

uygulamaya Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. 

 

F) Öğrenci Lisans Belgesi olmadan yarışmak (Lisans Belgesi ibraz edemeyen oyuncu 

yarıştırılamaz). 

 

G) Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenör veya taraftar seyircilerden biri veya birkaçı 

tarafından hakemin görev yapmasına engel olmak,  

 

H) Lisanssız sporcu yarıştırmak, vizesi yapılmamış Lisans ile yarıştırmak veya Lisans da 

sahtecilik yapmak.  

 

I) Sahada kavga etmek, olay çıkarmak vs. 

 

J) Sahte belgeli oyuncu oynatmak,  

 

1. Belgedeki fotoğrafı değiştirmek, 

2. Sahte belge düzenlemek, 

3. Belge üzerinde silinti, kazıntı yapmak, 

K) Belge kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu 

değiştirmek,  

1. Federasyonumuz ceza kurulundan yarışmalara girmekten men cezası alan, sporcu, 

antrenör ve idareciler, özel öğrenci statüsünde veya kurumunda kayıt dondurmuş olan 

öğrenci sporcular, 

2. Ön lisans ve lisans eğitimi veren kurumların dışında kalan ve Y.Ö.K. ve Y. Ö.D.A.K. 

yasasına bağlı olarak eğitim veren kurumların dışında kalan kuruluşlardaki öğrenciler, 



3. Lisansüstü eğitim yapan sporcu öğrencilerin yarıştırılması, 

 

L) Ertelenen yarışmalarda erteleme tarihlerinde yarışma hakkı olmayan sporcuları 

yarıştırmak. 

M) Doping yapmak. 

 

MADDE 10- HAKEMLER 

 

İlgili spor dalının federasyonu tarafından görevlendirilen hakemler ile Federasyon tarafından 

görevlendirilen kişiler.  

 

MADDE 11- ÖDÜLLER 

 

Derece alan takım ve sporcuların ödülleri federasyon tarafından temin edilerek, turnuvanın 

sonunda yapılacak törenle verilir. Mazeretleri nedeniyle Organizasyon Komitesine bilgi 

vermeden törene katılmayan takım ve sporculara ödül verilmez.  

Katılımın yetersiz olduğu branşlarda; örneğin 2 (iki) takım olması durumunda müsabakalar 

düzenlenmez. 

 

MADDE 12- GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1. Federasyon gerek duyduğu hallerde fikstür düzenleme ve organizasyon modelleri üzerinde 

değişiklik yapma yetkisine sahiptir.  

2. Sporcuların müsabakalar sırasındaki her türlü sağlık giderleri Üniversitelerine aittir.    

3. K.K.Ü.S.F. tarafından alınmış bir karar olmadığı sürece yarışmalar ilgili spor dalının, 

Uluslararası Oyun Kurallarına ve Yarışma Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.  

4. Talimatta yer almayan hususlarda karar alma yetkisi Federasyon’a aittir.  

5. Federasyondan izin almadan, üniversitelerarası spor organizasyonu düzenleyen veya katılan 

üniversiteler o faaliyet ya da federasyonun diğer faaliyetlerine alınıp alınmamasında 

federasyon yetkilidir.  

6. Müsabakalara katılacağını bildirdikleri halde katılmayan takımlar bir sonraki 

organizasyona alınmayacaklar ve durum üniversite rektörlüklerine bildirilecektir.  

7. Müsabakalara katılan üniversiteler açılış seremonilerine katılmak zorundandırlar. 

8. Müsabakalar süresince organizasyonun sonucunu etkileyecek, sporcu ve takımlara avantaj 

ve dezavantaj sağlayacak  şekilde organizasyon komitesinin izni olmadan yarışmalara 

çıkmayan veya yarışma yerinden ayrılan sporcu ve takımlar disiplin kuruluna sevk edilerek, 

durum üniversite rektörlüğüne bildirilir.  

9. Üniversiteler bu talimat ve kararlar doğrultusunda hareket etmek mecburiyetindedir. 

 

 

MADDE 13- GEÇİCİ KARARLAR 

 

1. Talimatta belirtilmeyen durumlar ile ilgili olarak KKÜSF Yönetim Kurulu geçici kararları 

almakla yetkilidir.   


