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2021 SONBAHAR FUTBOL TURNUVASI KURALLARI 

(Turgut Telli anısına…) 

 

1.) Turnuvamız 09.10.2021 tarihinde başlayacak olup müracaatlar 24.09.2021 tarihinde sona erecektir. 

2.) Turnuvaya katılacak olan her takım tam 12 kişilik oyuncu listesi verecektir. Liste dışında oyuncu 

oynatılamayacaktır.  

3.) Her takım listesine, TÜRMOB kartı olan meslek mensubu oyuncular dışında en fazla 3 stajyer ekleyebilir, 

aynı anda üç stajyer oynatabilir. (Stajyer hakkının 1 tanesi, staja başlatma için müracaat edip sınavı 

kazanamayan ve odada dosyası halen açık olan oyuncunun stajyer statüsünde değerlendirilip listeye 

eklenmesi şeklinde kullanılabilir.) 

4.) Takım listeleri 24.09.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Takım kaptanları, oyunculara ait taahhütname 

ve sağlık raporlarını oyuncu listesi ile birlikte Kaptanlar Komisyonuna verecektir. Turnuvada oynayacak 

tüm oyuncular Covid-19 kapsamında 2 adet aşısını tamamlamış olmalı veya oynayacağı her maçtan önce  

PCR testi yaptırmalıdır. ( 08.10.2021 tarihine kadar takımlar listesini değiştirme hakkına sahiptir.) 

5.) Maçlar sadece cumartesi günü oynatılacaktır. Mücbir sebep olmadıkça (Ölüm gibi…)  maç saatlerinde ve 

maç gününde değişiklik yapılmayacaktır. 

6.) Kaleci dâhil olmak üzere maçlar 7 kişiyle yapılacak olup her devre 25 dakika olacaktır. Devre arası 5 dakika 

dinlenme arasıdır. 

7.) Her takımın maçlarda 5 değişiklik hakkı olup çıkan oyuncu tekrar oyuna girebilecektir. Çıkan oyuncu tekrar 

oyuna girdiği takdirde değişiklikten sayılacaktır. Kaleci ile oyuncu maç esnasında oyundan çıkmadan yer 

değiştirmesi halinde değişiklikten sayılacaktır. 

8.) Maç başlamadan önce takım sorumlusu, o günkü maçın kadrosunu saha sorumlusuna maç başlamadan en 

az 5 dk. önce liste halinde vermek zorundadır.  

9.) Takımların maça başlayabilmesi için en az 6 oyuncusunun sahada olması zorunludur. 5 oyuncu (veya daha 

az) ile maça başlanamaz ve hükmen mağlup sayılır. Maç başladığı andan itibaren takımların oyuncuları 

gelmesi durumunda takımlarını 7 kişiye tamamlayabilirler. Eksiği tamamlamak için maça giren oyuncu 

değişiklikten sayılmaz.  

10.) Maç oynanırken takımlardan birinin 4 oyuncuya düşmesi halinde (kaleci dâhil) ilgili takım hükmen mağlup 

sayılacaktır. 

11.) Maç saatinde sahada bulunmayan takım, 10 dakika beklenilecek olup bu zaman zarfı içinde sahaya çıkmaz 

ise hükmen mağlup sayılacaktır. 

12.) Maç esnasında yanlara çarpan top taç sayılmayacaktır. Kaleci, ayakla yapılan geri pası elle alamayacaktır. 

Saha tavanına çarpan top taç sayılacaktır. 

13.) Seyirci hareketleri sonucunda hakem ve saha görevlilerinin alacağı karar doğrultusunda maç tatil 

edilebilecektir. 

14.) Takımlar sahaya, üzerinde Adana SMMMO logosu bulunan tek tip forma ve sahaya uygun kıyafetlerle 

çıkmak zorundadır. Forma benzerliği halinde yapılacak kura çekimi sonucu takımlardan biri bip ile 

mücadele edecektir. Kurala uymayan takım hükmen mağlup sayılacaktır.  

15.) Maçlarda dişli kramponla oynamak kesinlikle yasaktır. 

16.) Gruplarda 2 veya daha fazla takımın puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaja bakılacak, eşitlik 

bozulmaması durumunda genel averaja bakılacaktır. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise toplam atılan gol 

sayısı fazla olan takım üst tura çıkmaya hak kazanacaktır. Gol sayısı da eşit ise üst tura çıkacak takım kura 

ile belirlenecektir.  



17.) Final maçlarında beraberlik halinde direk penaltılara geçilecektir. Her takım 5 penaltı kullanma hakkına 

sahiptir. Penaltı atışlarını maç sonunda sahada olan oyuncular kullanabilecektir. Her takım sırayla penaltı 

kullanacaktır. Penaltı kullanan oyuncunun tekrar penaltı kullanması için sahadaki tüm oyuncuların penaltı 

kullanmış olması gerekir.  

18.) Penaltılara kalan maçlarda maç bitiminde kalede kim varsa yine kalede olacaktır. Aynı şekilde maç 

bitiminde sahada hangi oyuncular var ise onların dışında kimse penaltı atışı kullanamaz. Kalecinin kırmızı 

kart görmesi halinde sahada kalan oyunculardan birisi kaleye geçmek zorundadır. 

19.) Saha içerisinde yukarıdaki futbol kurallarına aykırı davranarak hükmen mağlubiyeti gerektiren bir durum 

söz konusu olduğunda, kurallara uymayan takım hükmen mağlup ilan edilecektir. 

20.)  Hükmen mağlup sayılmak demek kusurlu takımın 3-0 mağlubiyeti anlamına gelir. (Fakat maç esnasında ya 

da sonucunda mağlup takım kusurlu ise ve aradaki gol farkı 3 veya 3 (üç)ten fazla ise o anki maç sonucu 

kabul edilecektir. Kusurlu takımın galip olması halinde 3-0 mağlup ilan edilecektir.) 

21.) Hakeme ya da rakip oyunculara karşı fiili davranışta bulunan ya da tehdit, küfür vb… davranışta bulunan 

oyuncular turnuvadan ihraç edilecektir. 

22.) Kusur işleyen takım veya takımlar hakkında Kaptanlar Komitesi herhangi bir karar alırken, ilgili takımların 

kaptanları o toplantıya katılamazlar. 

23.) Maç esnasında iki sarı kart gören oyuncu kırmızı kart ile oyun dışı kalacaktır. 

24.) Kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncunun yerine başka bir oyuncu maça dâhil edilmeyecektir.  

25.) Turnuvayı yarıda bırakan takım ve o takımın verdiği oyuncu listesindeki tüm oyuncular, odanın yapacağı 

bir sonraki ilk turnuvada oynayamayacaktır.  

26.) Futbol turnuvasının idaresini, odanın görevlendirdiği yetkili ve takım kaptanlarından oluşan Kaptanlar 

Komitesi yürütür. 

27.) Oda yetkilisi veya Kaptanlar Komitesinin maçta görevlendirdiği üyelerine hakaret etmenin cezası 

turnuvadan ihraçtır.  

28.)  Verilen ceza ve kararlara itiraz mercii Kaptanlar Komitesidir. Maçlara itirazlar maçın bitiminden sonraki ilk 

pazartesi günü yazılı olarak Kaptanlar Komitesine yapılmak zorundadır. Zamanında yapılmayan itirazlar 

geçersiz sayılacaktır. 

29.) Futbol turnuvasına katılan oyuncularının tümü tüzük hükümlerinin tamamını kabul etmiş sayılır. 

Oyuncular müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan 

sorumludur. 

30.)  Turnuvaya katılan tüm oyuncular, müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara 

uymakla yükümlü olduğunu, sağlık durumunun turnuvaya katılmaya ve gerçekleştirilecek müsabakalarda 

mücadele etmeye uygun olduğunu, müsabaka halinde ve hazırlıkları esnasında gerçekleşebilecek sakatlık, 

yaralanma, ölüm vb. olaylar sebebiyle Adana SMMMO ve Kaptanlar Komisyonunun sorumluluğunun 

olmadığını,  spor ahlakına ve fairplay ilkelerine aykırı hareket etmeyeceğini, tutum ve davranışlarıyla 

Adana SMMMO ve mesleğin saygınlığını zedeleyecek eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve 

taahhüt etmiş sayılır.  

31.)  30 maddelik tüzük dışında ortaya çıkabilecek kusur ve kabahatlerin cezai durumları Kaptanlar Komitesi 

tarafından değerlendirilip karara bağlanılacaktır. 

32.) Her takımın kaptanı turnuvamızın kurallarını takım oyuncularına okumak ve her oyuncuya imzalatmak 

zorundadır. İmzalar takım listesiyle birlikte teslim edilecektir. 
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2021 SONBAHAR FUTBOL TURNUVASI TAKIM KAPTANLARI KOMİTESİ 


