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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GELENEKSEL BİRİMLER ARASI SPOR ŞENLİĞİ KAPSAMINDA
YAPILACAK YARIŞMALARIN KURAL VE TALİMATLARI
A) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Spor Şenlikleri FUTBOL
Turnuvası
Turnuva Kuralları ve Talimatları
1. Turnuva; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’nce organize edilip,
Turnuva Tertip Kurulunca yürütülür.
2. Turnuvaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri çalışanları katılabilir.
3. Turnuva Tertip Kurulu uygun gördüğü takdirde müsabakalar başlayana kadar turnuva
kuralları, talimatları ve diğer hususlarda değişiklik veya ilave yapabilir. Böyle bir
durumda ilgililere gerekli tebliğ yapılır. Turnuvaya katılan takımlar Turnuva Tertip
Kurulunun aldığı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar.
4. Başvuru yapacak takımlar, Sporcu Bilgilerini beyan eden Takım Listesini (EKA1 ve EK-A2) eksiksiz ve doğru olarak doldurup ilgili Daire Başkanlıklarına
onaylattıktan sonra Turnuva Tertip Kurulu’na e-mail olarak göndereceklerdir.
5. Takımlar (futbol) bildirecekleri takım listesine 11(on bir ) kişi kendi birimlerinden
1(bir) kişi dış transfer olmak üzere en fazla 12 (on iki) kişi yazabileceklerdir.
6. Personel sayısı 100 kişiden az olan birimler artı 1( bir) transfer yapabilirler. Onların
takım listesi 2 (iki) dış transfer 10 ( on) kendi biriminden olmak üzere 12 ( on iki) kişi
yazabilecektir.
7. Turnuva boyunca mücadele edecek sporcu listesi geçerli olacaktır. Turnuva
başladıktan sonra yeni bir liste oluşturulmayacaktır.
8. Transfer olmayan sporcular sadece çalıştıkları birimi temsil eden takımda
oynayabilirler. Bu durumun ihlali tespit edildiği takdirde ilgili takım ve sporcular
turnuvadan ihraç edilirler.
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9. İsteyen takımlar kendi birimleri dışında farklı bir Müdürlükten transfer (dış transfer)
yapabilirler. Ancak her takım kendi birimi dışından en fazla 2 (iki) oyuncu transfer
edebilir. Bu hususta ilgili Daire Başkanının da olur yazısı gerekmekte olup transfer
edilen sporcunun katılacağı branş muhakkak belirtilmelidir. Transferi uygun görülen
sporcular kendi takımlarının (transfer olmadan önceki kendi birimine ait takımının)
diğer branşlarına katılabilirler.
10. Stajyer öğrenciler takım listelerine yazılamaz ve müsabakalarda oynayamazlar.
11. Takımlar katılım listelerine 1(bir) temsilci ve 1 Teknik Sorumlu/Antrenör
yazacaklardır. Takım listelerine yazılan Temsilcilerden veya Teknik Sorumlulardan en
az biri kendi takımlarının maçı olduğu gün sahada takımlarının başında bulunmak
zorundadır.
12. Takımlar Türk sporu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına müsabaka/yarışma
başlamadan önce yapılan seremoni ve selamlaşmaya katılmak zorundadır.
13. Müsabakalar hafta içi yapılacaktır. Ancak gerekli hallerde hafta sonu veya hafta içi
mesai saatleri içinde müsabakalar oynatılabilir.
14. Müsabaka fikstürünü tanzim etmede, müsabakaların yer, gün ve saatlerini belirlemede
ya da değiştirmede Turnuva Tertip Kurulu yetkilidir.
15. Turnuvalara katılan takımın tüm elemanları (takım temsilcisi, teknik sorumlu/antrenör,
sporcusu, taraftarı ve herhangi diğer) turnuva kurallarına ve talimatlarına riayet etmek
zorundadır. Herhangi bir vuku halinde ilgililer hakkında Turnuva Tertip Kurulunca
işlem başlatılabilir.
16. Turnuva takım listesinde olan her sporcu için;
a) Adı - Soyadı,
b) T.C. Numarası,
c) Turnuvada oynamasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
d) Fotoğraf
e) Tertip Kurulu tarafından verilen tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olarak
elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.
17. Turnuvaya katılan takımlar, fikstürde belirtilen zamanlarda müsabakalara katılmak
zorundadırlar. Müsabakalar mücbir sebepler dışında ertelenemez.
18. Mazeretleri Turnuva Tertip Kurulunca kabul edilmeyen ve/veya mazeretsiz sahaya
çıkmayan ya da 4(dört) kişiden daha az kadro ile gelen veya müsabaka devam ederken
oyuncu sayısı 4’ün altına düşen takım 3-0 hükmen yenik sayılır.
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19. Müsabakanın devam eden bir anında, herhangi bir sebeple takımlardan biri sahada
4’ten (dört) daha az sayıda oyuncuyla kalırsa müsabaka tatil edilir. Bu durumda sporcu
sayısı azalan takımın aleyhine hükmen 3–0 olarak müsabaka tescil edilir. Ancak; galip
takımın attığı goller 3(üç) ten fazla ise goller geçerli sayılarak sporcu sayısı azalan
takımın attığı goller geçersiz sayılır.
20. Mazeretlerin kabulü halinde yapılacak olan erteleme ya da değişiklik ile ilgili gerekli
tebliğ Hakem ve takımlara Turnuva Tertip Kurulunca yapılır.
21. Turnuva sonunda 1. (şampiyon), 2. ve 3. olan takıma/sporcuya başarılarına binaen
kupa ve madalya, final maçı hakemine ise plaket verilir.
22. İtirazlar takım temsilcileri tarafından müsabaka/yarışma öncesi veya hemen sonrası
sahada, yazılı ve imzalı olarak yapılacak ve Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcine
elden teslim edilecektir.
23. Müsabaka anında Takım Temsilcisinin veya Teknik sorumlu/Antrenörün sahada
olmaması halinde Temsilcisi olmayan takım Turnuva Tertip Kurulunun aldığı kararı
kabul etmiş sayılır.
24. Müsabakalardan önce hakem ya da Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisi tarafından
kimlik tespiti yapılabilir. Kimliğini bulundurmayan sporcu, müsabakada/yarışmada
yer alamaz.
25. Takımlar birimlerini, unvanlarını tek tip formayla temsil edebilirler, kaleci formaları
kendi takım arkadaşlarından ve rakip takım oyuncularından farklı olmalıdır. Forma
karışıklığı durumunda hangi takımın forma değiştireceği ya da yelek giyeceği hakemin
kura atışıyla belirlenir. Formalarda bulunacak reklamlar Turnuva Tertip Kurulunun
onayına tabidir.
26. Turnuva kuralları ve talimatları içinde belirtilmeyen hususlarda; 2020-2021
Uluslararası Futbol Oyun Kuralları ve 2020-2021 Türkiye Futbol Federasyonu Futbol
Müsabaka Talimatları ve Statüleri geçerli olacaktır.
27. Müsabakalar grup maçları ile başlayacak ve gruplarından ilk iki sırayı alan takımların
Final Turlarına kalmaları ile devam edecektir.
28. Eleme final turları (Çeyrek final, yarı final ve final maçları) tek maç üzerinden
oynanacak ve bu kategorideki müsabakaların muhakkak bir galibi olacaktır. Bu
doğrultuda; normal süresi berabere sonuçlanan çeyrek final, yarı final ve final
müsabakalarında kazanan takım uzatma devreleri oynanmadan direkt olarak seri
penaltı atışları sonucunda belirlenecektir.
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29. Müsabaka isim listesine biri kaleci olmak şartıyla

6(altı) asil, 6 (altı) yedek

oyuncudan oluşan toplam 12 (on iki) oyuncu yazılabilir. Müsabaka isim listesi takım
yetkilisi tarafından (sadece takım temsilcileri ve antrenörler takım yetkilisi sayılırlar)
maç öncesi imzalanarak Turnuva Yürütme Kurulu görevlisine teslim edilecektir.
30. Müsabaka süresince takımlar sınırsız oyuncu değişikliği yapabilirler. Oyundan çıkan
oyuncular tekrar oyuna dahil olabilir.
31. Eğer seri penaltı atışları yapılırsa bu atışlara oyunun normal süresi tamamlandığında
oyunda olan oyuncular katılabilirler.
32. Müsabakanın oynanacağı tarihte ve saatte, takımlar sahaya en az 5 (beş) kişilik kadro
ile çıkmalıdırlar. Aksi takdirde sahaya 5(beş) kişiden daha az oyuncu ile çıkan takım
3-0 hükmen mağlup ilan edilir.
33. Turnuvada yer alan takımlar müsabaka başlama saatinden en az 30 dakika önce
turnuvanın yapılacağı yerde hazır olmalılardır. Takımlardan herhangi birinin veya
ikisinin birden belirlenen maç başlama saatine göre (hakem saatine göre) 15 dakikadan
daha fazla süre geç kalmaları durumunda müsabaka hakem tarafından tatil edilir.
Hakem durumu ayrıca rapor eder. Bu durumla ilgili karar Turnuva Tertip Kuruluna
aittir.
34. Bir maçta daha fazla sayıda gol atan takım galip sayılır. Gol sayıları eşit ise ya da hiç
gol atılamamışsa maç berabere bitmiş sayılır. Ancak bir galip belirlenmesi gerekiyorsa
seri penaltı atışlarına geçilerek galip takım tespit edilir.
35. Grup müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç) berabere kalan takıma 1 (bir) kaybeden
takıma puan verilmez. Eleme final müsabakalarında ise kazanan takım bir üst tura
çıkar.
36. Her maç oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak TFF Kocaeli İl Hakem
Kurulunca atanan faal bir hakem tarafından yönetilir. Hakemin verdiği kararlar esastır
ve nihaidir.
37. Müsabakalar Doğu Kışla Halı Sahasında da oynanacaktır. Müsabaka topu/yedek top,
müsabaka yeleği, su ve sağlık olanakları Turnuva Tertip Kurulunca temin edilir.
38. Müsabakalarda ofsayt kuralı geçerli değildir.
39. Tüm müsabakalar 25 dakikalık iki devre halinde oynanacaktır. Oyuncuların
dinlenmeye hakları vardır. Bu sebeple devre arası süresi en az 5 dakika, en çok 10
dakikayı geçmeyecektir.
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40. Takımlar müsabaka başlamadan önce “Müsabaka İsim Listesi”ni dolduracak ve
Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisine teslim edeceklerdir. Ayrıca takım temsilcisi
rakip takım listesini kontrol edip itirazı olup olmadığına dair imza atmak zorundadır.
41. Kaleci kendi takım arkadaşının bilerek ayakla verdiği pasta topa eliyle dokunursa
kendi takımı aleyhine bir endirekt serbest vuruş verilir. Bu kurala kendi takımı
tarafından kullanılan bir taç atışında, hiçbir oyuncuya değmeden önce kalecinin eliyle
oynaması da dahildir.
42. Top oyunda olduğu müddetçe sahanın her yerinden kalelere gol atılabilir. Oyunun
yeniden başlatıldığı (santra, kale vuruşu, köşe vuruşu, serbest vuruş, penaltı) hallerde
direkt olarak sadece rakip takım kalesine gol yapılabilir. Taç atışından direkt olarak
her iki kaleye de gol atılamaz.
43. Baraj mesafesi en az 5 (Beş) mt.’dir.
44. Müsabakalarda kırmızı kart gören oyuncu/oyuncular ve disiplin kuruluna sevk edilen
görevli/görevliler idari tedbirlidirler. Bu kişiler, Turnuva Disiplin Kurulunun
haklarında vereceği ceza ile ilgili karar sona erinceye kadar hiçbir müsabakada
oynayamazlar veya görev alamazlar.
45. Müsabakalarda yaptıkları eylem ya da söylemleri karşılığında: ikinci sarı karttan
kırmızı kartla ihraç edilen oyunculara 1 (bir) maç, direkt kırmızı kartla ihraç edilen
oyunculara 2 (iki) maç oynamama cezası verilir. Ancak eylem ya da söylemleri
doğrultusunda tutulan raporlara göre cezalar disiplin kurulunun onayıyla arttırılabilir.
Teknik kulübedeki ve diğer görevliler hakkında verilecek cezalar tutulan raporlar
sonucunda disiplin kurulu tarafından belirlenir. Oyuncular ve görevliler ile ilgili
cezalar ceza aldığı müsabakayı takip eden ilk maç itibariyle başlar.
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46. Turnuva sonunda aşağıdaki kriterler esasına göre seçilen en centilmen takıma bu
başarılarına binaen centilmenlik kupası verilir. En centilmen takım tespitinde kriter
olarak, sırasıyla:
I.

Hiç sarı kart görmeyen yada en az sarı kart gören oyuncu sayısına göre
birinci takım ilan edilir. Bu hususta kırmızı kartı bulunan takım dikkate
alınmaz, ancak ilgili takımlar arasında sarı kartlarda eşitlik varsa,

II.

En az kırmızı kartla cezalandırılan takımın oyuncu sayılarına bakılır, ilgili
takımlar arasında eşitlik bozulmadıysa,

III.

Teknik görevlilerine verilen ceza durumlarına bakılır, ilgili takımlar
arasında eşitlik devam ediyorsa,

IV.

Takımın grup, şayet yükseldiyse final turlarındaki başarı derecesine bakılır,
tüm bunlara rağmen ilgili takımlar arasında eşitlik bozulmadıysa,

V.

Kura çekimi yapılarak en centilmen takım ilan edilir.
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47. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda gruplarında en fazla puan kazanan takım
grup birincisi, ondan sonra gelen grup ikincisi ve devamı olarak sıralanır. Puanların
eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki puan
üstünlüğüne bakılır,
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği devam ediyorsa, genel
puantajdaki gol averajına bakılır.
III. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün
sayılır.
IV. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi
olmayan takım üstün sayılır.
VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara
göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir
müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan
puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir.
II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol
averajına bakılır.
IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol
sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım
üstün sayılır.
VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi
olmayan takım üstün sayılır.
VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen
esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü
müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
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48. Futbol turnuvası Doğu Kışla Halı Sahasında yapılacaktır. Grup kura çekimleri ve
teknik toplantı 16 Eylül 2021 Perşembe günü Sivil Toplum Merkezinde
yapılacaktır.
49. K.B.B.Birimler Arası Spor Şenliği Son Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2021 23:59
50. Müsabakalar 20 EYLÜL- 26 EKİM 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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B) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Spor Şenlikleri VOLEYBOL
Turnuvası
Turnuva Kuralları ve Talimatları
1- Turnuva; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’nce organize edilip,
Turnuva Tertip Kurulunca yürütülür.
2- Turnuvaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iştirakleri çalışanları katılabilir.
3- Turnuva Tertip Kurulu uygun gördüğü takdirde müsabakalar başlayana kadar turnuva
kuralları, talimatları ve diğer hususlarda değişiklik veya ilave yapabilir. Böyle bir
durumda ilgililere gerekli tebliğ yapılır. Turnuvaya katılan takımlar Turnuva Tertip
Kurulunun aldığı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar.
4- Sporcular sadece çalıştıkları birimi temsil eden takımda oynayabilirler ( iki dış transfer
hariç), ihlali tespit edildiği takdirde ilgili takım ve sporcular turnuvadan ihraç edilerek
ilgili takım ve sporcular hakkında soruşturma başlatılır.
5- İsteyen takımların kendi birimleri dışında farklı bir Müdürlükten 2 transfer
yapabilirler. Bu hususta ilgili iki Daire Başkanının da olur yazısı gerekmekte olup
transfer edilen sporcunun katılacağı branş muhakkak belirtilmelidir. Transferi uygun
görülen sporcular asıl takımlarının (transfer olmadan önceki kendi birimin takımının)
varsa diğer branşlarına katılabilirler.
6- Takımlar katılım listelerine 1 Takım Temsilcisi veya Antrenör yazacaklardır. Katılım
listelerine yazılan kişilerden biri kendi takımlarının maçı olduğu gün sahada hazır
durumda olacaktır.
7- Takımlar Türk sporu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına müsabaka/yarışma
başlamadan önce yapılan seremoni ve selamlaşmaya katılmak zorundadır.
8- Müsabakalar/yarışmalar hafta içi yapılacaktır. Müsabaka fikstürünü tanzim etmede,
müsabakaların/yarışmaların yer, gün ve saatlerini belirlemede ya da değiştirmede
Turnuva Tertip Kurulu yetkilidir.
9- Turnuvalara katılan takımın tüm elemanları (takım temsilcisi, antrenörü, sporcusu,
taraftarı ve herhangi diğer) turnuva kurallarına ve talimatlarına riayet etmek
zorundadır. Herhangi bir vuku halinde ilgililer hakkında Turnuva Tertip Kurulunca
işlem yapılır.
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10- Turnuva takım listesinde olan her sporcu için;
 Adı - Soyadı,
 T.C. Numarası,
 Turnuvada oynamasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
 Fotoğraf ve
 Tertip Kurulu tarafından verilen tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.
11- Turnuvaya katılan takımlar, fikstürde belirtilen zamanlarda müsabakalara katılmak
zorundadırlar. Müsabakalar mücbir sebepler dışında ertelenemez. Mazeretleri Turnuva
Tertip Kurulunca kabul edilmeyen ya da mazeretsiz sahaya çıkmayan takım /sporcu
sonraki sene yapılacak turnuvalara katılamaz. Ayrıca ilgililer hakkında gerekli işlem
başlatılabilir. Mazeretlerin kabulü halinde yapılacak olan erteleme ya da değişiklik,
gerekli tebliğ Hakem ve takımlara Turnuva Tertip Kurulunca yapılır.
12- Turnuva sonunda 1. (şampiyon), 2. ve 3. olan takıma/sporcuya başarılarına binaen
kupa ve madalya, final maçı hakemine ise kupa/plaket verilir..
13- İtirazlar takım temsilcileri tarafından müsabaka/yarışma öncesi veya hemen sonrası
sahada, yazılı ve imzalı olarak yapılacak ve Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcine
elden teslim edilecektir. Müsabaka anında Takım Temsilcisinin sahada olmaması
halinde Temsilcisi olmayan takım Turnuva Tertip Kurulunun aldığı kararı kabul etmiş
sayılır.
14- Takımlar müsabaka başlamadan önce “Müsabaka İsim Listesi”ni dolduracak ve
Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisine teslim edeceklerdir. Ayrıca takım temsilcisi
veya Teknik sorumlu/Antrenör rakip takım listesini kontrol edip itirazı olup
olmadığına dair imza atmak zorundadır
15- Müsabakalardan önce hakem ya da Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisi tarafından
kimlik tespiti yapılabilir. Kimliğini bulundurmayan sporcu, müsabakada/yarışmada
yer alamaz.
16- Turnuva Komitesi tarafından belirtilmeyen kurallarda 2020-2021 Uluslararası
Voleybol Oyun Kuralları ve 2020-2021 Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol
Müsabaka Talimatları ve statüleri geçerli olacaktır.
17- Takımlar en az 6 asil + 1 yedek olmak üzere 7 sporcu, en fazla 6 asil + 6 yedek oyuncu
olmak üzere 12 sporcu ile turnuvaya iştirak edebileceklerdir.
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18- Takımlar müsabaka başlamadan önce “Müsabaka İsim Listesi”ni dolduracak ve
Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisine teslim edeceklerdir. Ayrıca takım temsilcisi
rakip takım listesini kontrol edip itirazı olup olmadığına dair imza atmak zorundadır.
19- Oyunun başlangıcında topu kullanma hakkı kura (yazı – tura) ile belirlenir.
20- Oyuncular sportif malzemelerini kendileri temin edeceklerdir.
21- Müsabakalar VEZİRÇİFTLİĞİ SPOR SALONU tesislerinde yapılacaktır.
22- Turnuvada yer alan takımlar müsabaka saatlerinden en az 15 dk. önce turnuvanın
yapılacağı yerde hazır olmalıdırlar.
23- Belirlenen maç başlama saatinden 10 dakika sonrasına kadar müsabakaya gelmeyen
takımlar hükmen (3-0) yenilmiş kabul edilirler.
24- Müsabakalarda eleme turları 3 set üzerinden oynanır. 2 set alan takım maçı kazanır.
Yarı finalden itibaren maçlar 5 set üzerinden oynanıp 3 seti alan takım maçı kazanmış
sayılır. 5 set üzerinden oynanan maçlarda beşinci set olan uzatma seti 15 sayı üstünden
oynanır ve takımlar 8. Sayıda saha değiştirirler.
25- Sondan bir önceki sayılarda eşitlik yaşanan setlerde (24-24, 14-14 gibi) rakibine 2 sayı
üstünlük sağlayan takım seti kazanmış olacaktır (26-24, 16-14, 29-27 gibi).
26- Oyunda ve servis atışında net yoktur, top fileye değerse oyunda addedilir.
27- Oyun sırasında oyuncular diledikleri pozisyonda durabilirler. Takımların sistem ve
pozisyon uygulama zorunluluğu yoktur.
28- K.B.B.Birimler Arası Spor Şenliği Son Başvuru Tarihi: 14 EYLÜL 2021 23:59
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C) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Spor Şenlikleri SOKAK
BASKETBOLU Turnuvası
Turnuva Kuralları ve Talimatları
1- Turnuva; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’nce organize edilip,
Turnuva Tertip Kurulunca yürütülür.
2- Turnuvaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iştirakleri çalışanları katılabilir.
3- Turnuva Tertip Kurulu uygun gördüğü takdirde müsabakalar başlayana kadar turnuva
kuralları, talimatları ve diğer hususlarda değişiklik veya ilave yapabilir. Böyle bir
durumda ilgililere gerekli tebliğ yapılır. Turnuvaya katılan takımlar Turnuva Tertip
Kurulunun aldığı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar.
4- Turnuvaya katılacak takımlar, hangi branşlarda katılacağını belirten sporcu bilgilerini
beyan eden takım listesini (EK-A1 ve Ek-A2) eksiksiz ve doğru olarak doldurup ilgili
Daire Başkanlıklarına onaylattıktan sonra Turnuva Tertip Kurulu’na teslim
edeceklerdir. Bildirecek oldukları takım listesine en az 4 (dört) sporcu yazılabilir.
5- İsteyen takımlar kendi birimleri dışında farklı bir Müdürlükten transfer (dış transfer)
yapabilirler. Ancak her takım kendi birimi dışından en fazla 1 (bir) oyuncu transfer
edebilir. Bu hususta ilgili Daire Başkanının da olur yazısı gerekmekte olup transfer
edilen sporcunun katılacağı branş muhakkak belirtilmelidir. Transferi uygun görülen
sporcular kendi takımlarının (transfer olmadan önceki kendi birimine ait takımının)
diğer branşlarına katılabilirler.
6- Stajyer öğrenciler takım listelerine yazılamaz ve müsabakalarda oynayamazlar.
7- Takımlar katılım listelerine 1 (bir) Teknik Sorumlu veya Takım Temsilcisi
yazacaklardır. Katılım listelerine yazılan kişilerden biri kendi takımlarının maçı
olduğu gün sahada hazır durumda olacaktır.
8- Takımlar Türk sporu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına müsabaka/yarışma
başlamadan önce yapılan seremoni ve selamlaşmaya katılmak zorundadır.
9- Müsabakalar/yarışmalar hafta içi yapılacaktır. Müsabaka fikstürünü tanzim etmede,
müsabakaların/yarışmaların yer, gün ve saatlerini belirlemede ya da değiştirmede
Turnuva Tertip Kurulu yetkilidir.
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10- Turnuvalara katılan takımın tüm elemanları (takım temsilcisi, antrenörü, sporcusu,
taraftarı ve herhangi diğer) turnuva kurallarına ve talimatlarına riayet etmek
zorundadır. Herhangi bir vuku halinde ilgililer hakkında Turnuva Tertip Kurulunca
işlem yapılır.
11- Turnuva takım listesinde olan her sporcu için;
 Adı - Soyadı,
 T.C. Numarası,
 Turnuvada oynamasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
 Fotoğraf
 Tertip Kurulu tarafından verilen tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.
12- Turnuvaya katılan takımlar, fikstürde belirtilen zamanlarda müsabakalara katılmak
zorundadırlar. Müsabakalar mücbir sebepler dışında ertelenemez. Mazeretleri Turnuva
Tertip Kurulunca kabul edilmeyen ya da mazeretsiz sahaya çıkmayan takım /sporcu
sonraki sene yapılacak turnuvalara katılamaz ayrıca ilgililer hakkında gerekli işlem
başlatılabilir. Mazeretlerin kabulü halinde yapılacak olan erteleme ya da değişiklik,
gerekli tebliğ Hakem ve takımlara Turnuva Tertip Kurulunca yapılır.
13- Turnuva sonunda 1. (şampiyon), 2. ve 3. olan takıma/sporcuya başarılarına binaen
kupa ve madalya, final maçı hakemine ise kupa/plaket verilir.
14- İtirazlar takım temsilcileri tarafından müsabaka/yarışma öncesi veya hemen sonrası
sahada, yazılı ve imzalı olarak yapılacak ve Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcine
elden teslim edilecektir. Müsabaka anında Takım Temsilcisinin sahada olmaması
halinde Temsilcisi olmayan takım Turnuva Tertip Kurulunun aldığı kararı kabul etmiş
sayılır.
15- Müsabakalardan önce hakem ya da Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisi tarafından
kimlik tespiti yapılabilir. Kimliğini bulundurmayan sporcu, müsabakada/yarışmada
yer alamaz.
16- Takımlar müsabaka başlamadan önce “Müsabaka İsim Listesi”ni dolduracak ve
Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisine teslim edeceklerdir. Ayrıca takım temsilcisi
rakip takım listesini kontrol edip itirazı olup olmadığına dair imza atmak zorundadır
17- Her takım 3 asil 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşturulacaktır.
18- Her takımın 7 faul hakkı vardır. Bu hak dolduktan sonra yapılan fauller karşılığında
serbest atışlar kullanılmaya başlanacaktır.
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19- Bir karşılaşmanın başlayabilmesi için her iki takımdan da en az iki kişinin oyun
alanında bulunması gerekmektedir. Üçüncü oyuncusu saha geldiği takdirde hakemin
izini ile oyuna girebilir. Diğer takım oyuncusu içinde aynı şey geçerlidir. Diğer
oyuncuların oyuna girebilmeleri için oyunun durması ve hakemlerin izni gereklidir.
Oyuncu sayısı herhangi bir sebeple bire düştüğü takdirde ilgili takım mağlup ilan
edilecektir.
20- 15 sayıya rakibiyle arasında en az iki sayı farkla ulaşan takım oyunun galibi
sayılacaktır. Bu sayıya ulaşılamaması durumunda 15 dakikalık süreyi önde bitiren
takım maçın galibi sayılacaktır.
21- Sürenin berabere bitmesi durumunda ilk sayıyı atanın kazanacağı 5 dakikalık bir
uzatma oynanacaktır (Golden Basket). Süre içerisinde basket atılmamışsa takımlar 3
adet serbest atış atılacaktır. Yine beraberlik bozulmazsa beraberlik bozulana dek faul
çizgisinden seri faul atışları atılacaktır.
22- 3 sayılık oyun çizgisinin içerisinde atış halinde yapılan fauller için tek atış, dışında
yapılan fauller için 2 atış kullanılacaktır. Serbest atışların bitiminde karşı takım topu
oyuna sokacaktır.
23- Faul hakkının dolmadığı durumlarda atış sırasında yapılan faullerde, basket olması
pozisyonlarında basket sayılacak ve hücum eden takıma bir de serbest atış hakkı
verilecektir bu serbest atış sayı olursa sonrasında top el değiştirecektir. Pozisyon
basket-faul olmaması durumlarında ise 2 adet serbest atış kullanılacaktır.
24- Her basketten sonra top el değiştirecek ve üç sayılık oyun çizgisinin dışına
çıkartılacaktır. Bunu ihmal eden takım topu yapmakta olduğu hücumun getirebileceği
sayıları kaybedecektir. Top çalma durumlarında üç sayılık çizginin dışına çıkma
zorunluluğu yoktur.
25- İki takımında 30 saniyelik tek mola hakkı vardır. Mola esnasında süre işlemeye devam
edecektir. Son üç dakika içinde mola alınamayacaktır.
26- Oyun içerisinde oyuncu değişikliği top oyun içerisinde bulunmadığı durumlarda
sınırsız olarak yapılabilir. Fakat öncesinde hakemlere oyuncu değişikliğini takım
kaptanı belirtmelidir.
27- Üç sayılık çizginin dışından yapılan atışların 3 sayı olarak işlenmesi için her iki ayağın
da açık şekilde çizginin dışında bulunması gerekmektedir. Şüphe duyulması
durumunda takdir hakkı hakemdedir.
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28- Teknik Faul çalınması durumunda rakip takım tek serbest atış kullanır ve oyuna
yeniden başlar.
29- Faul atışlarında, faul atacak oyuncuya topun verilmesinden itibaren oyuncu 5 saniye
içinde atışı kullanmak zorundadır. 5 saniyeyi hakem arkadan eliyle tutacak oyuncular
dışarıdan müdahale etmeyecek ve yüksek sesle saymayacaklardır. Oyuncu topu eline
alır almaz bu süre başlayacaktır.
30- Aynı maçta iki teknik faul alan oyuncu o maçtan ihraç edilir.
31- Her tür geciktirici ve oyunu soğutucu hareketin cezai takdiri hakeme aittir. Bu gibi
durumlar Teknik Faulle cezalandırılabilir.
32- Tartışmalı pozisyonlarda son takdir hakkı hakemdedir.
33- Organizasyonda Tekli Eleme fikstürü uygulanacaktır.
34- Müsabakalar 50. YIL SPOR SALONU tesislerinde yapılacaktır.
35- Oyuncuların turnuva esnasında organizasyonda bulunmaları kendi sorumlulukları
altındadır. Onlara anons haricinde ayrıca katılım çağrısı yapılmayacaktır.
36- K.B.B.Birimler Arası Spor Şenliği Son Başvuru Tarihi: 14 EYLÜL 2021 23:59
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D) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Spor Şenlikleri BOWLİNG
Turnuvası
Turnuva Kuralları ve Talimatları
1. Turnuva; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’nce organize edilip,
Turnuva Tertip Kurulunca yürütülür.
2. Turnuvaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iştirakleri çalışanları katılabilir.
3. Turnuva Tertip Kurulu uygun gördüğü takdirde müsabakalar başlayana kadar turnuva
kuralları, talimatları ve diğer hususlarda değişiklik veya ilave yapabilir. Böyle bir
durumda ilgililere gerekli tebliğ yapılır. Turnuvaya katılan takımlar Turnuva Tertip
Kurulunun aldığı tüm kararları kabul etmiş sayılırlar.
4. Turnuvaya katılacak takımlar, hangi branşlarda katılacağını belirten takım ve sporcu
bilgilerini beyan eden takım listesini (EK-A1) eksiksiz ve doğru olarak doldurup ilgili
Daire Başkanlıklarına onaylattıktan sonra Turnuva Tertip Kurulu’na teslim edeceklerdir.
5. Stajyer öğrenciler takım listelerine yazılamaz ve müsabakalarda oynayamazlar.
6. Takımlar Türk sporu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına müsabaka/yarışma
başlamadan önce yapılan seremoni ve selamlaşmaya katılmak zorundadır.
7. Müsabakalar/yarışmalar hafta içi yapılacaktır. Müsabaka fikstürünü tanzim etmede,
müsabakaların/yarışmaların yer, gün ve saatlerini belirlemede ya da değiştirmede
Turnuva Tertip Kurulu yetkilidir.
8. Turnuvalara katılan takımın tüm elemanları (takım temsilcisi, antrenörü, sporcusu,
taraftarı ve herhangi diğer) turnuva kurallarına ve talimatlarına riayet etmek zorundadır.
Herhangi bir vuku halinde ilgililer hakkında Turnuva Tertip Kurulunca işlem yapılır.
9. Turnuva takım listesinde olan her sporcu için;
 Adı - Soyadı,
 T.C. Numarası,
 Turnuvada oynamasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
 Fotoğraf
 Tertip Kurulu tarafından verilen tüm belge ve bilgilerin eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.
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10. Turnuvaya katılan takımlar, fikstürde belirtilen zamanlarda müsabakalara katılmak
zorundadırlar. Müsabakalar mücbir sebepler dışında ertelenemez. Mazeretleri Turnuva
Tertip Kurulunca kabul edilmeyen ya da mazeretsiz sahaya çıkmayan takım /sporcu
sonraki sene yapılacak turnuvalara katılamaz ayrıca ilgililer hakkında gerekli işlem
başlatılabilir. Mazeretlerin kabulü halinde yapılacak olan erteleme ya da değişiklik,
gerekli tebliğ Hakem ve takımlara Turnuva Tertip Kurulunca yapılır.
11. Turnuva sonunda 1. (şampiyon), 2. ve 3. olan takıma/sporcuya başarılarına binaen kupa
ve madalya, final maçı hakemine ise kupa/plaket verilir.
12. İtirazlar takım temsilcileri tarafından müsabaka/yarışma öncesi veya hemen sonrası
sahada, yazılı ve imzalı olarak yapılacak ve Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcine elden
teslim edilecektir. Müsabaka anında Takım Temsilcisinin sahada olmaması halinde
Temsilcisi olmayan takım Turnuva Tertip Kurulunun aldığı kararı kabul etmiş sayılır.
(Bireysel Sporlar bu kurala dahil değildir)
13. Müsabakalardan önce hakem ya da Turnuva Yürütme Kurulu Temsilcisi tarafından
kimlik tespiti yapılabilir. Kimliğini bulundurmayan sporcu, müsabakada/yarışmada yer
alamaz.
14. Turnuvada cinsiyet kategorisi ve yaş sınırı yoktur.
15. Turnuvada TBBDF kuralları geçerlidir. Başhakemin vereceği kararlar nihaidir.
16. Organizasyonda Tekli Eleme fikstürü uygulanacaktır. Müsabakalar bir gün olarak
yapılması planlanmaktadır. Başvuru yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.
17. Oyuncuların turnuva esnasında organizasyonda bulunmaları kendi sorumlulukları
altındadır. Onlara anons haricinde ayrıca katılım çağrısı yapılmayacaktır.
18. Müsabakalarda birbirleriyle karşılaşacak sporcular turnuva öncesi kura ile belirlenir.
19. Müsabakalar/yarışmalar hafta içi yapılacaktır. Müsabaka fikstürünü tanzim etmede,
müsabakaların/yarışmaların gün ve saatlerini belirlemede ya da değiştirmede Turnuva
Tertip Kurulu yetkilidir.
20. Maçlar her iki takımdan da 5 (beş)’şer oyuncuyla oynanacaktır, Müsabaka saatinde
salonda 5 (beş) sporcudan az sayıda müsabakaya gelen ya da hiç gelmeyen takımlar için
10 dk. beklenir. Müsabakaya eksik gelen takımlar atış yapar fakat toplam puan 5
oyuncu atış yapmış gibi bölünerek toplam puan ortaya çıkar.
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21. Bir maçta ortalaması daha yüksek puan toplayan takım galip sayılır. Kazanan takım bir
üst tura çıkar.
22. Eleme turlarında berabere biten maçta galibi belirlemek için, takımlara:
a) 10 (on) el (her takımın beş sporcusu da 2’şer el atış yapar) atış üzerinden
uzatma hakkı verilerek galip takım tespit edilir,
b) Buna rağmen eşitlik bozulmazsa takımlara 1 (bir) el atış üzerinden son uzatma
hakkı verilerek galip tespit edilir,
c) Tüm bunlara rağmen eşitlik devam ediyorsa galip takım kura atışı ile tespit
edilir.
23. İtirazlar takım temsilcisi/sporcusu tarafından müsabaka/yarışma öncesi veya hemen
sonrası sahada/salonda, yazılı ve imzalı olarak yapılacak ve Turnuva Yürütme Kurulu
Temsilcine elden teslim edilecektir.
24. Oyunun başlangıcında topu kullanma hakkı kura atışı ile belirlenir.
25. Turnuva sonunda 1. (şampiyon), 2. ve 3. olan takıma/sporcuya başarılarına binaen kupa
ve/veya madalya verilir.
26. Müsabakaların yeri şuan için belli değildir belli olduğunda ilgili takım temsilcilerine
haber verilecekti.

K.B.B.Birimler Arası Spor Şenliği Son Başvuru Tarihi: 14 EYLÜL 2021 23:5
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Spor Müdürlüğü
Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği
Bilgilendirme

1. Takım temsilcilerimizin iletişim bilgilerini bizlere ulaştırmasıyla birlikte standart,
şeffaf ve hızlı bir iletişim kurulması için, turnuva süresince temsilcilerimize elektronik
posta yolu ile ulaşarak iletişim sağlayacağız.
2. Birimler Arası Spor Şenlikleri Tarihleri: 20 EYLÜL– 26 EKİM 2021
3. Son Başvuru Tarihi: 14 EYLÜL 2021 (Tüm Branşlar için)
4. Turnuva tertip kuruluna ulaşmak için:
TELEFON

:0 532 275 58 07 MEHMET FATİH SÜLEYMAN

ORGANİZASYON
BAŞVURULARIN YAPILACAĞI e-mail ADRESLERİ
E-POSTA

: mehmetfatihsuleyman@kocaeli.bel.tr

5. Son başvuru tarihine kadar turnuva katılım talep formunu (EK-A1, EK-A2) ilgili eposta adresine ulaştırınız.
6. EK-A1, EK-A2, belgelerini elektronik olarak doldurunuz ve yine e-posta ile geri
besleme yapınız
7. Tüm branşlar için EK-A1 formunu eksiksiz olarak doldurunuz ve en geç 14.09.2021
tarihine kadar Turnuva Tertip Kuruluna e-mail olarak ulaştırınız.
8. Tüm sporcular için sağlık raporu alınması zorunludur. Sağlık raporlarını belediyemiz
doktorlarından alabilirsiniz. Sağlık raporları, her branş için yapılacak kura çekimi
sırasında Turnuva Tertip Kurulu görevlisine teslim edilecektir.
9. Takımların katılacakları her branş için ayrı ayrı EK-A1 formunu doldurması
gerekmektedir. EK-A1 formundaki oyuncu kutularının yetmediği futbol ve voleybol
branşlarında EK-A2 formunu kullanınız.
10. İlgili Müdürlük ya da Daire Başkanlıkları, yeterli sayıda sporcuya sahip ise iki veya
daha fazla takım ile temsil edilebilir
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GELENEKSEL BİRİMLER ARASI SPOR ŞENLİĞİ
2021

TAKIM LİSTESİ (EK-A1)
TAKIMIN KATILDIĞI BRANŞ
TAKIMIN BAĞLI BULUNDUĞU MÜD/DAİRE BŞK.
TAKIMIN ADI
TAKIMIN TEMSİLCİSİ ADI SOYADI
TAKIM TEMSİLCİSİ İRTİBAT TELEFONU/GSM
TAKIM YÖNETİCİSİ E-POSTA ADRESİ

0 262 …………………………. 05……….……..…………………..
……….………………………….……………@...............................
TAKIM BİLGİLERİ

TAKIM
TEMSİLCİSİ /
SORUMLUSU
FOTOĞRAFI

ANTRENÖR / TEKNİK
SORUMLU
FOTOĞRAFI

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

TC. KİMLİK NO:

TAKIM KAPTANI
SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
FOTOĞRAFI

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
FOTOĞRAFI

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
FOTOĞRAFI

1- Katılım formu listesinde belirttiğimiz sporcularımızın tamamının ilgili birimimizde fiilen çalıştığını
onaylıyoruz.
2- Bilgi ve belgelerin (her bir sporcu için çıkarılan sağlık raporu dahil) eksikliği ya da yanlışlığı halinde
doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul ediyoruz.
3- Yukarıdaki bilgi ve beyanların doğruluğunu imzamız karşılığı kabul ediyor ve turnuvaya kendi
isteğimiz ile katıldığımızı beyan ediyoruz.
TAKIM TEMSİLCİSİ
Adı Soyadı
:
Tarih
:

İLGİLİ MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI
Adı Soyadı
Tarih
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GELENEKSEL BİRİMLER ARASI SPOR ŞENLİĞİ
2021

TAKIM LİSTESİ (EK-A2)
TAKIMIN KATILDIĞI BRANŞ
TAKIMIN BAĞLI BULUNDUĞU MÜD/DAİRE BŞK.
TAKIMIN ADI
TAKIMIN TEMSİLCİSİ ADI SOYADI
TAKIM TEMSİLCİSİ İRTİBAT TELEFONU/GSM
TAKIM YÖNETİCİSİ E-POSTA ADRESİ

0 262 …………………………. 05……….……..…………………..
……….………………………….……………@...............................
TAKIM BİLGİLERİ
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ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
FOTOĞRAFI

SPORCU
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SPORCU
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ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

ADI SOYADI:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

TC. KİMLİK NO:

1- Katılım formu listesinde belirttiğimiz sporcularımızın tamamının ilgili birimimizde fiilen çalıştığını
onaylıyoruz.
2- Bilgi ve belgelerin (her bir sporcu için çıkarılan sağlık raporu dahil) eksikliği ya da yanlışlığı halinde
doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul ediyoruz.
3- Yukarıdaki bilgi ve beyanların doğruluğunu imzamız karşılığı kabul ediyor ve turnuvaya kendi
isteğimiz ile katıldığımızı beyan ediyoruz.
TAKIM TEMSİLCİSİ
Adı Soyadı
:
Tarih
:

İLGİLİ MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI
Adı Soyadı
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