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1) Her takım 12 kişilik kadroya sahip olup 1 kaleci ve 7 oyuncu ile toplam 8 kişi ile sahaya çıkacaktır.  

Turnuvada oyuncu olarak sahaya çıkacak kişiler İstanbul Adliyesi , Denetimli Serbestlik veya 

Gaziosmanpaşa Adliyesinde görev yapan Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Yazı İşleri Müdürü, İcra Müdürü, 

Zabıt Katibi, Teknik Personel, Mübaşir, İnfaz koruma memuru, Odacı, veya Şoför ünvanı ile görev 

yapan kişiler katılabileceklerdir. Turnuva başlangıç günü başvurular alındıktan sonra grupların ve 

fikstürün belirlenmesinden sonra açıklanacak olup turnuva başlangıç tarihinden itibaren takımların ilk 

maça çıktıktan sonra yapılacak futbolcu değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.  

2) Maça herhangi bir nedenle çıkmayacak takımın bu durumu Organizasyon Komitesine önceden  

yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

3) Turnuvaya katılacak takımlarda bulunacak oyunculara komite tarafından turnuvaya katılım şartı 

olan ve istenildiği zaman gösterilmesi zorunlu olan fotoğraflı lisans belgesi verilecektir.  

4) Takımların 1 kaleci ve 3 oyuncu olmak üzere toplam 4 oyuncu değiştirme hakları vardır.  

Müsabakada değiştirilen oyuncular, tekrar oyuna dahil  olamazlar. 

5) Turnuva boyunca 2 sarı karttan "kırmızı kart" gören oyuncu 1 maç ile; direk "kırmız kart" gören oyuncu 2 maç   

ile cezalandırılır ve takip eden maçta oynayamaz. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü hallerde kırmız kart 

cezasını arttırabilir. 

6) Turnuvada "Centilmenlik temel amacımızdır, taviz verilemez." anlayışı içerisinde, centilmenliğe  

aykırı davranışta bulunan takımların takım kaptanları (takım kaptanı belirtilen fiili işlemese de) ile 

belirtilen fiili işleyen oyuncuların tamamı, organizasyon komitesi tarafından turnuvadan ihraç 

edilebilecektir. Organizasyon Komitesine, hakeme ve rakip oyuncuya yapılan sözlü veya fiili saldırı, 

hem adli-idari sonuçları beraberinde getirecek, hem de turnuvadan ihraç sebebi sayılacaktır.  

7) Anlaşmalı maç oynandığı kanaatine varılan takımlar turnuvadan ihraç edilecektir. Maç sonucunda  

hakemin ve maç gözlemcisinin vereceği maç raporu organizasyon komitesince değerlendirilecektir.  

8) Kırmızı kart ihraçları sonucunda oyuncu sayısı 4'e düşen takım hükmen 3 -0 mağlup sayılır. Her iki 

takımda da oyuncu sayısı 4'e düşmüşse her iki takımda hükmen 3-0 mağlup sayılır. 

9) Müsabakalar 25'er dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası 5 dakikadır. Maçın hakemi gerek  

görürse bu süreyi uzatıp kısaltma hakkına sahiptir. Takımlar müsabaka saatinden en az 20 dakika önce 

müsabakanın oynanacağı halı sahada bulunmalıdırlar.  

10) Müsabakaya çıkacak sporcular ile kimlik bilgileri teyit edileceğinden, müsabaka oynayacak takımın  

oyuncuları resmi kimlik kartlarını ve lisanslarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.  

11) Halı Saha Futbol Turnuvası müsabakalarını bir adet orta hakem yönetir. Hakemleri  Organizasyon 

Komitesi mevcut hakemler arasından belirler.  



12) Halı Saha Futbol Turnuvası müsabakalarında bir adet saha gözlemcisi yer alır. Maç öncesi  

futbolcuların kimlik kontrollerini yapar ve maç içerisinde olan olayları, golleri, sarı ve kırmızı kartları 

not eder ve ayrıca raporunda da belirtir. Maç gözlemcisi olarak takımların idari sorumluları da 

görevlendirilecektir. Oynanacak müsabakaların tarih ve saatlerinin duyuru şekli Organizasyon Komitesi 

tarafından belirlenen usul ve şartlarda yapılır. Organizasyon Komitesi maç tarih ve saatlerini 

değiştirmede yetkilidir. Takımlar, müsabaka tarih ve saatlerini ve bunlarda yapılabilecek değişiklikleri 

komite tarafından takımların idari sorumlularına mesaj yolu ile veya sendikamız web sayfas ından 

(www.bmsistanbuladliyesi.org.tr) takip edebileceklerdir. 

13) Eleme Gruplarındaki müsabakalar, tek maç usulüne göre oynanır. Galip gelen takım 3 puan alır  

mağlup takıma puan verilmez. Beraberlik halinde her takıma 1'er puan verilir. Bu müsabakalar 

sonucunda her gruptan birinci ve ikinci toplam 8 takım bir üst tur olan Çeyrek Finale yükselir ve 

eşleşmeler çapraz gruplama yöntemi ile olur.  

14) Son 8 takım maçları tek maçlı eleminasyon usulüne göre oynanır. Galip gelen takımlar bir üst tur  

olan Yarı Finale ve sonrada aynı küme içerisinden eşleşen takımlar rakibini mağlup ederek Finale çıkar.  

15) Final maçı tek maç usulüne göre yapılır. Galip gelen takım turnuva birincisi mağlup olan takım 

turnuva ikincisi olur. 

16) Üçüncülük maçı yarı finalde elenen takımlar arasında oynanır. Galip gelen takım turnuva  

üçüncüsü mağlup olan takım turnuva dördüncüsü olur.  

17) Grup müsabakalarında 2 takım arasında puan eşitliği olduğu takdirde önce bu takımların kendi 

aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarında oynadıkları 

müsabakada galip gelen takım üstün sayılır. Müsabaka beraberlikle sonuçlanmışsa üstün takımı tespit 

etmek için genel gol averajına bakılır. Genel gol averajı fazla olan takım üstün sayılır. Genel gol averajı 

eşitliği halinde en fazla gol atan takım üstün sayılır. Takımların attıkları gol sayıları da eşitse iki takım 

arasında kura çekimi yapılır. Kurada çıkan takım üstün sayılır.  

18) Grup müsabakalarında puanı eşit olan takım 3 ise bu 3 takımın aralarında oynadıkları maçlardaki  

puan durumuna bakılarak sıralama yapılır. Eşitlik olması durumunda eşit olan 2 veya 3 takım 

arasındaki genel gol averajına bakılarak sıralama yapılır. Eşitlik yine bozulmazsa fazla gol atan takım 

üstün sayılır. Atılan gol sayılarının eşitliği halinde, eşit olan 2 veya 3 takım arasında kura çekimi ile 

sıralama yapılır. Kurada çıkan takım üstün sayılır.  

19) Tek maç eleme müsabakalarında, müsabakanın eşit sonuçla bitmesi halinde seri penaltı atışları ile 

sonuç alınır. (Penaltı atışları Halı Saha Futbol Oyun Kurallarında yer aldığı şekliyle yapılır)  

20) Takım listesinde bulunmadığı halde veya bir başka takımda yer alan bir oyuncunun oynatılması  

durumunda oynatan takım hükmen 3-0 yenik sayılacaktır. 

21) Turnuvada meydana gelebilecek disiplin ihlallerinden dolayı Organizasyon Komitesi ihlali  

gerçekleştiren takıma ceza verebilir gerekirse turnuvadan ihraç edebilir.  

22) Turnuvadan ihraç edilen takımlar, ihraç tarihinden sonraki müsabakalarda 3-0 hükmen mağlup 

sayılırlar. 

23) Halı Saha Futbol Turnuvası, bu statüdeki istisnalar haricinde Halı Saha Oyun Kurallarına uygun  

olarak yürütülecektir. 

http://www.bmsistanbuladliyesi.org.tr/


 

24) Turnuva 16 takım ile sınırlı olup, kriterleri uygun bulunan başvuru sırasına göre 16 takım  

belirlenecektir. Organizasyon Komitesi turnuvaya başvuran takımları kabul etme veya iptal etme 

hakkında sahiptir. Turnuvaya kabul edilen takımlar sendikamız web sayfasında açıklanacaktır.  

25) Her takımın bir adı olacaktır. Takım isimleri genel örf, adet ve ahlak kurallarına uygun isimlerden 

oluşacaktır. Turnuva Komitesi gerek gördüğü halde takımlardan isim değişikliği isteme hakkına 

sahiptir. 

26) Her takım için forma yaptırılacaktır. Maçlarda kendi temin edecekleri forma ile mücadele  

edemeyeceklerdir. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımların formaları ile sahaya çıkmak 

yasaktır. Maç yapan her iki takımın oyuncularının forma renkleri birbirine yakın ise renkleri birbirinden 

farklı yelek giydirilecektir. Yelekler numaralı olup, takımların başvuru  esnasında belirtmiş oldukları 

oyuncu numaralarına göre dağıtılacaktır. Oyuncular istedikleri forma numaralarını başvuru formuna en 

fazla iki hane olacak şekilde yazdırabilirler.  

27) Her takım müracaat esnasında web sayfasında bulunan başvuru formunu ve her oyuncu için 

sporcu lisansını dolduracaklardır. Sporcu lisanslarına fotoğraf yapıştırılacaktır. Ayrıca her oyuncu için 

personel kimlik fotokopisi ya da nüfus cüzdan fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.  

28) Bu Statü'de hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Organizasyon Komitesi karar vermeye 

yetkilidir. 

29) Turnuva sonunda şampiyon olan takımın her oyuncusuna 1’er çeyrek altın , 2.olan takıma 1750-TL, 3.olan 

takıma 1500-TL, ayrıca Turnuva gol kralı da çeyrek altın ile ödüllendirilecektir. 

İşbu statü 29 maddeden ibarettir. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü hallerde her türlü düzeltme 

yapma hakkına sahiptir. 

NOT : Turnuvaya katılım ücretli olup katılım esasında tutanak karşılığında her takımdan bir kereye 

mahsus 750 TL alınacaktır. Katılım ücretini ödemeyen takımlar turnuvaya alınmayacaktır.  

Organizasyon Komitesi 


