
 

 

 

 

SEYDİKEMER KAYMAKAMLIĞI 

SEYDİKEMER BELEDİYESİ 

GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

 MAHALLELER VE KURUMLAR ARASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI 2022 

YÖNERGESİ 

GENEL HÜKÜMLER 

Turnuvanın Adı: 

1. “Seydikemer Mahalleler ve Kurumlar Arası 2022 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası’dır” 

Turnuvanın Amacı: 

2. Sporu teşvik etmek, geniş kitlelerle sevdirmek, katılımcı mahalle sakinleri ve kurumların 

birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmektir. 

  

Turnuvanın Kapsamı: 

3. Turnuva, Seydikemer ilçesinde bulunan tüm Mahalleler ve Kurumların kendi adına 

oluşturacakları takımları kapsar. 

4. Turnuva Komisyonu ve Tertip Komitesi aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşturulmuştur. 

Turnuva sürecinde herhangi bir sebeple eksilen üyenin yerine yenisi görevlendirilecektir. 

 

Turnuva Komisyonu: 

ADI SOYADI   ÜNVANI    GÖREVİ 

Ayhan YAZGAN   Kaymakam V.    Başkan 

Yakup OTGÖZ   Belediye Başkanı   Üye 

Emre ERCAN    Gençlik ve Spor İlçe Müdür V. Üye 

 

Turnuva Tertip Komitesi: 

ADI SOYADI   ÜNVANI    GÖREVİ 

Emre ERCAN   Gençlik ve Spor İlçe Müdür V.  Başkan 

Mustafa KARAKUŞ  Belediye Başkan Yardımcısı   Üye 

Kasım GÜRBÜZ  Belediye Kültür Sosyal İşl. Müd.  Üye 

Kadir ALAGÖZ  Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı  Üye 

Hasan KÖYMEN  Seydikemer Bel. Spor Klb. Bşk  Üye 

Hasan ÇETİN   Belediye Yay. Halk.İlşk. Müd.  Üye 

Muammer ACAR  Belediye Destek Hiz. Müdürü  Üye 

Halil Ayat   Belediye Zabıta Müdürü   Üye 

Cemal CUMBUR  Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü İşçi  Üye 

Ramazan BIYIK  Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü İşçi  Üye 

 

5. Tertip Komitesinin belirlemiş olduğu en az 1 (bir) kişi her maç sürecinde baştan itibaren 

mutlaka sahada bulunacaklardır. Her uygulamayı yerinde takip edeceklerdir. 



6. Müracaatların kabulü başta olmak üzere turnuvanın Sekretarya iş ve işlemleri Gençlik ve 

Spor İlçe Müdürlüğünce yapılacaktır. 

7. İlan süresi sonunda müracaat eden takımlar kuradan önce Tertip Komitesince tutanakla 

tespit edilecektir. 

8. Kura çekimi ise, maç saatleri ve hakem görevlendirmesi Tertip Komitesi tarafından 

yapılacaktır. Turnuva Fikstürü ve diğer duyurular takım sorumlularına iletilecektir. 

9. Müsabakalarda yer alan oyunculara Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğün ‘den Sporcu Kartı 

çıkarılacaktır. 

10. Müsabakalar Şehit Gürcan Akan İlkokulu Halı Sahasında yapılacaktır. 

11. Müsabakalar 15 Ağustos – 12 Eylül 18:00 – 22:00 saatleri arasında oynanacaktır. Fikstür 

durumuna göre Tertip Komitesinin kararıyla değişiklik yapma yetkisi vardır. 

 

Katılma Şartları 

12. Katılmak isteyen mahalle takımları ve kurum takımları;  

• Mahalle takımları için; 

Mahalle muhtarı tarafından verilecek olan yazılı ve mühürlü muvafakatname ile müracaata 

bulunacaklardır. Her mahalle takımlardan muhtarlar sorumludur yada muhtarın 

görevlendireceği kişi veya kişiler. 

• Kurumlar için; 

Kurum amirleri tarafından verilecek olan yazılı ve imza yada mühürlü muvafakatname ile 

müracaata bulunacaklardır. Her takımdan kurum amirleri sorumlu olacaktır. 

Mahalleler ve Kurumlar en fazla 2 şer takım çıkarabilirler. 2. takım sorumlularını muhtarlar ve 

kurum amirleri yazılı olarak bildirmelilerdir. Eğer ki kurumlarda yeteri kadar sporcu sayısı 

yetersiz olması durumunda kurumlar ortak takım çıkarabileceklerdir (Her kurum amirinden ayrı 

onay olmak şartıyla). 

• Katılım ücretsizdir. Takımlar ulaşımlarını kendileri sağlayacaktır. 

Katılım Listesi; 

13. Başvuru ve katılım listesi için; 

• Muhtarlar kendi mahallelerinde 18 yaşını doldurmuş 16 kişilik listede 10 kişi kendi 

mahallelerinde ikamet etmelidir 6 kişide Seydikemer ilçesi sınırları içinde ikamet 

edenleri yazabilirler. Müsabakalarda sahada sürekli 3 kendi mahallesinde ikamet eden 

3 sporcuda Seydikemer ilçesi sınırları içinde ikamet etmelidir. 16 kişilik turnuva 

listesini hazırlayacak ve sporcuların kimlik fotokopileri sağlık raporları İkametgâh 

belgeleri ile birlikte komiteye belirtilen zamanda teslim edeceklerdir. 16 kişi yazma 

zorunluluğu yoktur en az 6 sporcu yazılmalıdır. 

 

• Kurumlar 18 yaşını doldurmuş 16 kişilik turnuva listesine yazılacak sporcuların nüfus 

cüzdan fotokopisi, kurum kimlik fotokopisi ve sağlık raporları ile birlikte komiteye 

belirtilen zamanda teslim edeceklerdir. Birleşecek kurumlar her kurumun yetkilisinin 

imzası olmak zorunda. 16 kişi yazma zorunluluğu yoktur en az 6 sporcu yazılmalıdır. 



• Müsabakalarda sahada 6 sporcusu olmayan takım hükmen yenik sayılıp ikinci kez 

tekrarı halinde turnuvadan eleneceklerdir. 

• Katılım ve Takım listelerini 10 Ağustos 2022 tarihine kadar Gençlik ve Spor İlçe 

Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir. 

14. Turnuvaya katılacak her sporcu için; 

• Sağlık ocaklarından (Futbol oynamasına veya spor yapmasına sakınca yoktur) 

ibaresi bulunan sağlık raporu yada sağlık beyanlarını alınarak komiteye teslim 

edeceklerdir. 

15. Takımlar için kılık kıyafet; 

• Her takım tek tip forma ile müsabakaya çıkmak zorundadır, takımlar formalarını 

kendileri temin edeceklerdir. Müsabaka esnasında kullanılacak ayakkabı halı saha yada 

spor ayakkabı olmak zorundadır dişli futbol ayakkabısıyla gelenler sahaya 

alınmayacaktır. (Müsabaka öncesi takım formaları aynı renk ise hakem tarafından 

yapılacak kura sonucunda kaybeden takım yelek giyecektir.) 

Müsabaka Kuralları; 

16. Tertip Komitesi tarafından alınan müsabaka kuralları;  

• Müsabakalar 6 kişiden oluşan iki takım halinde oynanacaktır. 

• Müsabakalar 25 dakikadan iki devre olup 50 dakika oynanacaktır. 

• Devre arası dinlenme süresi 5 dakikadır 

• Oyuncu değişikliği sınırsızdır.  

• Çıkan oyuncu tekrar oyuna dahil edilemez 

• Grup müsabakaları sonucu puan cetvelinde iki takım arasında puan eşitliği halinde, 

kendi aralarındaki oynadıkları maça bakılır. Kendi aralarındaki maçta galip gelen takım 

bir üst tura çıkar. Kendi aralarındaki maç berabere bitmişse averaja bakılmaksızın bu iki 

takım arasında üst tura çıkma maçı yapılacaktır. 

• Ofsayt kuralı uygulanmayacaktır. 

• Profesyonel lisans çıkmış sporcu takımlarda yer alamayacaktır. Amatör lisansı bulunan 

sporcularda da bir takımda en fazla 2 sporcu olacaktır.  

• Turnuva da 18 yaşını doldurmuş sporcular yer alacaktır. 

• Turnuvada elenen takımlardan transfer oyuncu değiştirme takas kesinlikle 

yapılamayacaktır. 

• Müsabakası olan takımlar 30 dakika öncesinde sahada olacak oyuncu listelerini 

görevliye teslim edecektir. 

• İstenmesi halinde her sporcu nüfus kağıdını ve kurum kimlik kartlarını hakem ve 

görevliye göstermek zorundadır. Göstermeyen kişiler müsabakaya dahil edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 



Grup Maçları Sonunda Finale Çıkma Hususları; 

17. Grup birincileri ve ikincileri bir üst tura yükselir. Katılım sayılarına göre çapraz eşleme 

yapılacaktır. Katılıma göre kura sisteminde komisyon değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

Katılıma göre fikstür takım yetkililerine önceden bildirilecektir. 

Cezalar; 

18. Tertip Komitesi tarafından alınan karar gereği; 

• Kırmızı kart gören sporcu otomatik olarak sıradaki ilk maçta oynayamaz. (Hakem ve 

görevli raporuna göre kırmızı kart cezası artabilir.) 

• Turnuva öncesi takımlar tarafından komiteye verilen listede yer almayan sporcu 

oynatan takım, kart cezalısı olan oyuncu oynatan takım, profesyonel futbol lisansı olan 

sporcuyu oynatan, amatör futbol lisansı olan 2 sporcudan fazla oynatan, 3+3 kuralını 

ihlal eden takım hükmen yenik sayılacaktır. 

• Müsabakalarda olay çıkartan yönetici, antrenör, sporcu veya takım halinde ihlal 

durumunda turnuvadan men edilecek ve bir sonraki turnuva da yer alamayacaktır. Men 

edilen takım hiçbir hak talep edemez. 

Ödül; 

19. Müsabakalar sonucunda ilk 3 e giren takımlara kupa ve madalya verilecektir.  

 

Enler ödülleri; 

• En az gol yiyen takımın kalecisi (Plaket) 

• En fazla gol atan sporcu (Plaket) 

 

Diğer Hususlar; 

20. Müsabakalarda TFF'nin Covid-19 tedbirleri ile ilgili hususları geçerlidir. 

21. Turnuva da hakem, görevli ve sağlıkçı giderleri Seydikemer Belediyesi tarafından 

karşılanacaktır. 

 

Not: Yukarda olmayan maddelerde TFF kuralları geçerlidir. Komisyon yönergede değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. Her müsabakada tertip komitesinden bir kişi yada komitenin belirlemiş 

olduğu bir görevli olacaktır. 

 

 


