
TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 
DEPLASMANLI FUTBOL LİGİ  

TALİMATI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 1- Bu talimatın amacı; Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 
tescili yapılmış Özel Sporcular Spor Kulüpleri Futbol takımları arasında özel sporcular deplasmanlı 
futbol müsabakalarının düzenlenmesidir. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu Talimat, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel tüm özel sporcular futbol müsabakaları ile bu 
müsabakalara katılan kulüpler, yönetici, antrenör ve özel sporcuları kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu Talimat,07.12.2001 gün ve 24606 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Genel 
Müdürlüğü Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı 
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının 
Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor 
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar : 

Madde 4.  Bu Talimatta geçen; 

 Bakanlık  : Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, 

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü’nü 

Federasyon  : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu, 

 İl Müdürlüğü  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 

Spor Kulübü  :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tescil     edilmiş 

olan Spor Kulübü’nü, 

 INAS   : Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonunu, 

Tertip Kurulu  :Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Futbol   

Müsabakalarından sorumlu olarak kurulan kurulları,                 

 TFF   : Türkiye Futbol Federasyonu’nu,ifade eder. 

FEDERASYON FUTBOL TEMSİLCİLERİ:Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 

Özel Sporcular Futbol karşılaşmalarını koordine etmek, milli takımın belirlenmesini ve 

uluslararası karşılaşmalara hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmış kişi, Teknik 

Kurul üyesi/üyeleri 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

 
Madde 5- Katılım: 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Tescili yapılmış futbol branşı olan kulüplerin 
müsabakalara katılabilmeleri için her yıl Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunayazılı müracaat ve 
taahhütte bulunmalarışarttır. Ayrıca kulüpler lig başlamadan 30 gün önce ilgili yönetim kurulu 
kararını üst yazı ile birlikte federasyona ulaştırmak zorundadır. Evraklarını belirtilen süre içerisinde 
Federasyona ulaştırmayan kulüpler, ilgili evraklar tamamlanıncaya kadar devam eden müsabakalara 



katılamazlar. Ayrıca haklarında talimatnamenin 13. madde C fıkrası L bendi hükümleri uygulanır.  Lige 
katılmayı taahhüt eden kulüpler,diğer futbol şampiyonalarına katılamazlar. 
 
Madde 6- Organizasyon ve Sorumluluklar: 
Deplasmanlı Özel Sporcular Futbol Müsabakalarını tertip ve tanzimetmek maksadıyla, Federasyon 
tarafından 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşturulan Futbol Ligi Yürütme Kurulu kurulur. Oluşturulan 
kurulda yer alan üyeler kendi aralarında 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 raportör seçer. Kurulun 
görevi 1 yıl olup, 31 Aralık’ta Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığının onayı ile teşekkül eder. 
Üst üste 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Futbol ligi ile ilgili kararlar, 
bu kurul tarafından alınarak gerekli işlemlerin yürütülmesi için Başkanlık Makamının onayı ile 
yürürlüğe girer. Futbol Ligi Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu Üyesi,  Futbol Teknik Kurul Başkanı,  
Teknik Koordinatör ve Teknik Kurul üyelerinden seçilir. 
 
Madde 7- Futbol Lig Sistemi: 
Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından tespit edilen futbol ligi müsabakaları deplasmanlı olarak 
çift devreli lig usulüne göre oynanır. Müsabakalarda galibiyete üç puan, beraberliğe bir puan ve 
mağlubiyete sıfır puan verilir. Türkiye çapında iki bölge olarak tanzim edilir. Her bölge altı takımdan 
oluşur. Kendi bölgesinde tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, son sırada yer alan takım küme 
düşer. Sezon sonu play off müsabakaları öncesi iki takımın ligden düşmesi kesinleşir. Her bölgede 
bölge müsabakaları tamamlandıktan sonra ilk iki sırada yer alan takımlar, play off müsabakalarına 
katılmaya hak kazanırlar. Türkiye Şampiyonu, play off müsabakaları sonucunda belirlenir. Katılımcı 
kulüp sayısı 8 (sekiz) ve altına düşerse; Futbol Ligi, Türkiye Geneli olarak tek bölgeli düzenlenebilir. 
 
Madde 8- Play Off Müsabakaları: 
Her İki bölgenin ilk iki takımı çapraz eşleşme usulüne göre eleme usulü müsabaka yaparlar. Kazanan 
takımlar final müsabakası, kaybeden takımlar ise 3.’lük müsabakası yaparlar. 
 
Madde 9- Oyun Kuralları: 

Kural 1 Oyun Alanı: 
Standart Futbol saha ölçülerinde  çim ve ya suni çim sahalarda 
oynanacaktır. 

Kural 2 Top: 5 numara futbol topu kullanılacaktır. 

Kural 3 
Kadro, Oyuncu ve 
Oyuncu Değişikliği 
Sayısı: 

*Futbol ligine her takım en fazla 15 sporcudan oluşacaktır. Takımlar; 
sahada 11 sporcudan oluşacaktır. Diğer sporcular yedek, (bunlardan 
birisi kaleci) olacaktır. 5 oyuncusu kırmızı kart gören takım hükmen 
mağlup sayılır. 
*Hükmen mağlup sayılan takımların puanlaması, TFF yarışma 
kurallarına göre yapılacaktır. 
*Oyuncu değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, 
Saha Komiseri kontrolünde yapılacaktır. Oyundan çıkan oyuncu 
tekrar oyuna giremeyecektir. 

Kural 4 
Oyuncu Giysi ve 
Gereçleri: 

Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, futbol 
ayakkabısı. 

Kural 5 Hakemler 
Özel Sporcular futbol ligi müsabakaları; 1 Orta ve 2 Yardımcı hakem 
tarafından yönetilecektir. 

Kural 6 Oyun Süresi: 
Yarışmalar 2x35 ’er dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır.  
Devre arası dinlenme süresi 10 dakikadır. 

Kural 7 Kale Ölçüleri Standart kale ölçüleri ( 7.32 m-2.44 m ) olacaktır.  

Kural 8 Ofsayt Ofsayt kuralı uygulanacaktır. 

Kural 9 Oyun Kuraları Ulusal ve uluslar arası futbol oyun kuralları geçerlidir.  



Kural 10 Kart Cezaları 
TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart 
uygulaması geçerli olacaktır. 

Kural 11 Tesis Çim veya suni çim saha 

Kural 12 Lisans Takım Listesi, Sporcu Lisansı 

Kural 13 Sağlık 
Sporcular Futbol liginde yer alabilmesi için en az % 25 Zihinsel 
Engelli olması gerekmektedir. 

Kural 14 Yaş Statüsü 
Futbol liginde yer alacak sporcuların en az 13 yaş ve en fazla 40 yaş 
aralığında olması gerekmektedir. Bu kurala uymayan kulüpler 
hükmen yenik sayılır. 

Kural 15 
Lige Katılma,  
Ligden düşme 

Futbol ligine katılacak kulüpler; Türkiye Futbol Şampiyonasında ilk 
iki dereceyi alan kulüpler futbol ligine katılacaklardır. İlk iki takım 
lige katılmayacağını bildirdiği takdirde, Türkiye Futbol 
Şampiyonasında dereceye giren kulüplerden sıra ile alınacaktır. 
Ligden düşme;  Bölgesinde son sırada yer alan takım ligden 
düşecektir. 

 
Madde 10- Sarı Kart Uygulaması: 
Aynı Sezonda aralıksız veya aralıklı olsa dahi üst üste iki müsabakadaihraca dönüşmeyen ihtarlık 
hareketleri nedeniyle iki sarı kart gören futbolcularhakkında disiplin uygulaması yapılmayacaktır. 
 
Madde 11- Kırmızı Kart Uygulaması: 
Özel Sporcular Futbol ligi müsabakalarında; hakem tarafından kırmızı kartgösterilerek oyundan ihraç 
edilen futbolcular, ihraç anından itibaren idari tedbirlidirler. Kırmızı kart gören oyuncular cezaları 
sona erinceye kadar müsabakalarda oynayamazlar. Ayrıca her kırmızı kart gören Oyuncu, hakem 
tarafından oyun alanından çıkarılan Antrenör ve Yönetici 100 TL. para cezası ile cezalandırılır. Hakem 
raporuna göre para cezası, Disiplin kurulu tarafından 500 TL. 'ye kadar çıkarılabilir. 
 
Madde 12- Lisans İşlemleri: 
Özel Sporcular Futbol Liginde yer alan takımlarda oynayacak futbolcuların lisans işlemleri 
bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülür. Futbolcuların temsil 
edecekleri kulüpleri adına o sezon için tescil ve vizelerini yaptırarak lisanslarını almaları şarttır. 
Lisanslar o yıl lig başlamadan 40 gün önce kulüpler, takımda yer alan sporcuların Engelli Sağlık Kurulu 
Raporunu, nüfus cüzdanı fotokopisini ve lisans fotokopisini federasyona göndermek zorundadırlar. 
Göndermeyen takımlar, ligde evraklar tamamlanıncaya kadar oynadıkları müsabakalarda hükmen 
yenik sayılırlar. 
 
Madde 13- Genel Hükümler: 
A- Müsabaka listesinde ismi bulunan yedek oyunculardan üçü oyun içinde, karşılaşmanın her anında  
oyun kurallarına uygun bir şekilde değiştirilebilir. 
B- Genel puan sıralamasında puanları eşit olan takımların: 

2 (iki) takımın puanlarının eşitliği durumunda; 
 
a. Öncelikle kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır, 

b. Eşitlik devam ediyor ise kendi aralarında yaptıkları müsabakaların gol averajına bakılır. 

c. Yine eşitlik devam ediyor ise genel puan cetvelindeki gol averajına bakılır, Gol averajı bir 
takımın attığı golden, yediği golün çıkarılmasından doğan farktır. Takımlar arasında gol averajı 
eşit ise daha fazla gol atan takım üstte yer alır. 



d. Buna rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlarda yer alan sporcu-idareci ve takım 
sorumlusunun aldıkları sarı- kırmızı kartlar sonucunda hangi takım daha az kart görmüş ise o 
takım sıralamada üstte yer alır. (Sarı Kart:1 puan, Kırmızı Kart:2 puan, İdareci veya takım 
Sorumlusunun hakem tarafından oyun sahası dışına çıkarılması:3 Puan olarak 
değerlendirilecektir). 

e. Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlar kura ile 
derecelendirilir, (takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir kabın içine konularak 
tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir.) 
  
3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eşitliği durumunda; 
  
a. Öncelikle puan eşitliği olan takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan 
üstünlüğüne bakılır. 

b. Eşitlik devam ediyor ise kendi aralarında yaptıkları müsabakaların gol averajına bakılır. 

c. Yine eşitlik devam ediyor ise genel puan cetvelindeki gol averajına bakılır, Gol averajı bir 
takımın attığı golden, yediği golün çıkarılmasından doğan farktır. Takımlar arasında gol averajı 
eşit ise daha fazla gol atan takım üstte yer alır. 

d. Buna rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlarda yer alan sporcu-idareci ve takım 
sorumlusunun aldıkları sarı- kırmızı kartlar sonucunda hangi takım daha az kart görmüş ise o 
takım sıralamada üstte yer alır. (Sarı Kart:1 puan, Kırmızı Kart:2 puan, İdareci veya takım 
sorumlusunun hakem tarafından oyun sahası dışına çıkarılması:3 Puan olarak 
değerlendirilecektir.) 

e. Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlar kura ile 
derecelendirilir.(takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir kabın içine konularak 
tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir). 

 

C- Müsabakalara katılacak futbolcuların lisanslarında doğum tarihleri gün, ay,yıl olarak yazılı olması 
şarttır. Bu bilgileri içermeyen lisanslarla futbolcularmüsabakalara katılamazlar. 
D- Özel Sporcular Spor Federasyonundan izin alınmadan yurt içi ve yurtdışında müsabaka yapılamaz. 
İzin alınarak yapılacak olan bu müsabakalara Federasyon tarafından bir temsilcigörevlendirir.  
E- Ceza karşılığı olan fiili nedeniyle, hakem tarafından oyundan ihraç edilensporcu, Özel Sporcular 
Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre ihraçanından itibaren idari tedbirli olup, savunmasını tebliğ 
tarihinden itibaren yedigün içerisinde Ceza Kuruluna göndermediği takdirde, savunmasından 
vazgeçmiş sayılır. Kırmızı kartla oyundan ihraç edilen oyuncu, ayrıca tebligatagerek kalmaksızın olay 
tarihinden itibaren üç gün içerisinde savunmasınıvermediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır. 
Aynı müsabakada ikinci sarı kartı görerek cezalı duruma düşenfutbolcunun, ayrıca cezayı gerektiren 
bir eylemi bulunmadığı takdirde takımının takip eden ilk resmi maçında oynayamaz. 
F- Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında veya müsabaka sonrasındameydana gelen olaylarla ilgili 
olarak cezai eylemlerde bulunan futbolcular, yöneticiler, teknik adamlar ve diğer görevliler hakkında 
Özel Sporcular Spor Federasyonu idari tedbir koyma yetkisine sahiptir. Eylemlerinedeniyle bu ilgililer 
Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
G- Futbolcular müsabakalarda tekmelik kullanmak zorundadır. 
H- Kalecilerin, hakemlerden ve diğer oyunculardan kendisini ayırt edecek renktegiyinmeleri şarttır. 
I- Oyuncuların formalarındaki sırt numaralarının boyları 25 cm’ den azolmayacaktır. 
İ-Takım kaptanının bir kolunda 5 cm eninde bir bant bulunacaktır. 



K- Müsabakaların öncesinde, sırasında veya sonrasında hakemlere, diğergörevlilere, rakip takım 
taraftarlarına saldırıda bulunan kişiler hakkındaFederasyon Temsilcisi, Gözlemci ve Hakem raporları 
doğrultusunda müsabakastatüsü ve Disiplin Talimatı hükümleri uygulanacaktır. 
L- Herhangi bir müsabakaya çıkmayan kulüp için federasyonun kulüplere gönderdiği katılım 
ücretinden 3.000.00 Türk Lirası kesilir ve federasyon hesabında kalır, ayrıca o maçta 3-0 hükmen 
yenik sayılır. Bu durumda kulüplerin itiraz hakkı olmaz.  
M- Futbol Ligi başlamadan önce kulüpler, en fazla 20 sporcudan oluşan listeyi Federasyona teslim 
edeceklerdir. Ayrıca Esame Listesi, Engelli Sağlık Kurulu Raporu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Lisans 
Fotokopisi ve Taahhütname Federasyona teslim edeceklerdir. 
 
Madde 14- Müsabaka Sonuçlarının Tescili: 
Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından tertib edilen futbolmüsabakalarının sonuçları, 
federasyonca tescil ve ilan edilmeden geçerlisayılmaz. 
 
Madde 15- Teknik Sorumlu veya Antrenörler: 
Özel Sporcular futbol ligine katılacak kulüpleri çalıştıracak teknik sorumlu veyaantrenörler, Türkiye 
Futbol Federasyonunun bu takımları çalıştırılabilecekdüzeydeki vermiş olduğu diplomaya veya Özel 
Sporcular spor Federasyonutarafından verilen belgelere sahip olmak zorundadırlar. Kulüp bu şartları 
taşıyan antrenör bulamaz ise;  belgesi olmayan antrenör için kulüp yetki belgesi yeterli olacaktır. 
Kulüpler kadrolarında bulunan Antrenör yetkisine sahip en fazla 5 kişinin 2 adet fotoğrafını ve 1 adet 
kimlik Fotokopilerini Lig başlamadan 30 gün öncesine kadar Federasyona göndermekle 
yükümlüdürler. Antrenörler müsabakalara Eşofmanlı olarak çıkmak zorundadırlar. 
 
Madde 16-Takımların Forma Renkleri: 
Özel Sporcular futbol ligine katılacak takımlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlMüdürlüklerine tescil 
ettirdikleri renklerdekiformalarını giymek suretiyle müsabakalara katılacaklardır. Forma 
renklerininbenzerliği halinde, ev sahibi takım formasını değiştirecektir. 
 
Madde 17- Mali Konular: 
Lig müsabakalarında; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından görevlendirilen beş 
personel ile1 Doktor veya sağlık memuru, Temsilci ve diğer görevlilerin ücretleri Özel Sporcular Spor 
Federasyonunca ödenecektir. Federasyon, katılımcı kulüplere Yönetim Kurulunun uygun gördüğü 
miktarda maddi yardımda bulunmakla yükümlüdür. 
 
Madde 18- Hakem-Gözlemci Atamaları: 
Özel Sporcular Futbol liginde görevlendirilecek hakem ve gözlemcilerin atamaları TFF tarafından 
atanır. Ücretleri TFF tarafından ödenir. Hakem ve Gözlemci raporları Özel Sporcular Spor 
Federasyonu Temsilcisine verilecektir. Verilmeyen raporlar 24 saat içerisinde Özel Sporcular Spor 
Federasyonu Başkanlığına gönderilecektir. 
 
Madde 19- Müsabakanın Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi: 
a) Tedbir niteliğinde olmak üzere, Özel Sporcular Spor Federasyonu gerekligördüğü takdirde 
müsabakayı seyircisiz oynatacağı gibi başka illerin sahasındada oynatabilir veya olaya sebep olan 
takımın sahasını geçici bir süre için futbolmüsabakalarına kapatabilir. 
 
b) Tedbir niteliğinde olmak üzere Mahalli İdareler tarafından güvenliğisağlanamayan 
veyasağlanamayacağına ve yerel seyirciler tarafından güvenliğinbozulduğuna, Özel Sporcular Spor 
Federasyonunca kanaat getirilen İllerde müsabakayı oynatmamaya ve bu şekilde olan İllerde 
oynanması gerekenmüsabakaların bir kısmını veya tamamını başka bir ilde oynatmaya, Özel Sporcular 
Spor Federasyonu yetkilidir.Misafir Takımın seyircilerinin de gittikleri İllerde güvenliği 
bozduklarınaÖzel Sporcular Spor Federasyonunca kanaat getirilirse, aynı hükümler misafirtakımın 
bağlı olduğu İlde de uygulanır. 
 



Madde 20- Müsabakaların Ertelenmesi: 
Futbol Ligi Yürütme Kurulu, geçerli sebeplerin olması halinde müsabakaları erteleyebilir. 
Müsabakaların belirlenen sahalarda ilan ve tebliğ olunan saatlerdebaşlaması şarttır. Müsabakalar 
elverişsiz hava koşulları dışında, ancak zorlayıcısebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Bu takdirde, 
erteleme sebebinin Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından onaylanması şarttır. Ertelemeyi 
gerektirenzorunlu nedenlerin olup olmadığının takdiri,müsabaka saatinden 2 saat öncesine kadar 
Özel Sporcular Spor Federasyonuna, son 2 saatte ise müsabaka hakemine aittir. Takımların 
birbirleriyle anlaşması suretiyle maç ertelenmez. Kulüplerin talepleri üzerine en az 2 Oyuncu veya1 
Kalecinin Milli Takım kamp veya müsabakalarında olması halinde, müsabakalardan 7 (Yedi) gün önce 
yazılı müracaatları ile müsabaka ertelenebilir. 
 
Madde 21- Ertelenen Müsabakalar: 
Her ne sebeple olursa olsun ertelenen müsabakalar, ertelemenin yapıldığıdevrenin içinde veya 
sonunda yapılır.Tek devre halinde yapılan müsabakalarda ertelemeler,Özel Sporcular Spor 
Federasyonunca en uygun zamanda yaptırılır. Ertelenen Müsabakalara, ancak erteleme tarihinde 
oynama hakkı olanfutbolcular katılabilir. Erteleme tarihinde cezalı veya idari tedbirli olan kişiler, 
müsabakanın oynanacağı tarih de cezası sona ermiş ise erteleme müsabakasınakatılabilir.Ancak; 
erteleme tarihindeki müsabakaya katılma hakkı olan kişiler ertelenen müsabaka tarihinde cezalı veya 
idari tedbirli ise erteleme müsabakasınakatılamazlar. 
 
Madde 22- Zorlayıcı Sebeplerden Müsabakanın Tamamlanamaması: 
Müsabaka, 20. maddede belirtilen haller dışında doğan zorlayıcısebeplerdolayısı ile tamamlanmadığı 
takdirde, yarım kaldığı andaki şartlardatamamlanmasına, yeniden yapılmasına veya yarıda kaldığı 
skorla tesciledilmesine,Özel Sporcular Spor Federasyonu karar verir. 
 
Madde 23- Müsabaka Kadroları: 
a) Bir takım 11 futbolcudan az sporcu  kadrosu ile müsabakaya başlayamaz. Takımyöneticisi 
müsabaka başlamadan 60 dk önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmaküzere 11 futbolcu ile 
yedek futbolcuların isim listesiniimzalayarak hakeme vermek zorundadır.Müsabakadan önce ibraz 
edilen futbolcu listeleri ve lisansları, rakip takımilgilileri tarafından incelenerek uygunlukları, listeleri 
imzalanarak kabul edilir,varsa itirazları liste üzerinde yazı ile belirtilir. Böyle bir durumda itiraz karşı 
tarafa okutularak imzalatılır. 
b) Takım yetkilileri 15 kişilik kadro yazmalarına rağmen, 11 futbolcudan az bir kadro ile oyuna 
başlarlarsa, 15 kişilik listede ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar, oyun alanına geldikleri 
zamanhakemin izni ile oyuna girebilirler. 
Diğer hususlarda Uluslararası oyun kuralları geçerlidir. 
c) Kulüpler, müsabakaya çıkarken, istendiği takdirde futbolcuların lisansları ile birlikte nüfus 
cüzdanlarını ibraz etmek zorundadırlar. 
d) Müsabakalarda, lig öncesi federasyona iletilen müsabaka listesi dışında futbolcu oynatıldığı, 
müsabakanın hakemi tarafından  raporunda belirtilmesi ve ilgili sporcunun, rapor kontrolünden sonra 
olayın doğrulanması halinde, sporcunun takımıhükmen yenik sayılarak, ayrıca üç puanı da tenzil 
edilir. Aynı suçun daha öncede işlenmiş olması halinde ilgili takım, o sezonligden ihraç edilir ve takip 
eden sezonda da lige alınmaz.Bu durumda, oynayan futbolcu ile oynatan ilgililer de Disiplin 
Kurulu’nasevk edilirler. 
e) Futbol ligine katılan futbolcular, Federasyonun diğer branşlarında yarışamazlar. 
 
Madde 24- Hükmen Yenik Sayılma: 
a) Müsabakaya 11 sporcunun altında sporcu ile başlanmaz. Müsabaka içinde sporcu sayısı herhangi 
bir nedenle 7 sporcunun altına düşen takım, 3-0 hükmen yenik sayılır. Skor 3-0 ‘dan fazla ise, o skor 
tescil edilir. 
b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için lisans vizesi yapılmamış futbolcuoynatılması, 
c) Lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasındanyararlanılarak değişik oyuncu 
oynatılması, 



d) Takımın cezalı bulunması, 
e) Futbolcunun cezalı veya idari tedbirli olduğu halde oynatılması, 
f) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisans kullanması, sahte lisans kullanması veya lisans üzerinde 
tahrifat yapılması, 
g) Özel Sporcular Spor Federasyonunun müsabakalar için çıkarttığı statü vegenelge hükümlerinin, 
neticeye tesir edecek şekilde ihlal edilmesi, 
h) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,Yukarıdaki hallerde 
hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber (b, e, f, g, h) bentlerindeki sebeplerden dolayı ilgililer 
hakkında Özel Sporcular Spor Federasyonu Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanmak üzere 
işlemyapılır.Ayrıca, bu halleri bilmemek mazeret sebebi olamaz. Hükmen yenik sayılma halinde 
galipgelen takım müsabakayı 3-0 kazanmış sayılır.Hükmen yenik sayılan takım gol atmış olsa dahi 
geçerli kabul edilmez. Hükmengalip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli sayılır. 
 
Madde 25- Puan Silinmesi ve Lig Dışında Bırakma: 
a) Futbol Ligi müsabakasına, müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte, sahaya gelmeyen 
veya müsabakayı terk eden takım 3-0 hükmen yenik sayılmaklaberaber ayrıca mevcut puanlarından 3 
puanı silinir.Bu durumda ilgili kulübe harcırah ödenmez.Aynı durumların tekrarlanması halinde takım 
lig dışı bırakılır, takip edensezonda lige alınmaz ve ödenen katkı bedelleri geri istenir. Lig dışı bırakılan 
takımla müsabakası olan diğer takımlar, müsabaka oynamaksızınhükmen 3-0 galip sayılırlar. 
b) Kulübün futbolcusu, yöneticisi, antrenörü veya diğer ilgililerinin ayrı ayrı veya birlikte müsabakanın 
hakemlerine darp ve fiili müdahalede bulunmaları nedeniyle, müsabakanın devamına imkân 
olmaması halinde, hükmen mağlûbiyetten başka galibiyete verilen puan kadar puan cezası verilir. 
Ayrıca, seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı fiilleri sonucu maçındevamına imkân kalmaması 
halinde, buna taraflardan birinin veya her iki takımseyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse o 
takımın veya her iki takımın 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar verilir. Ayrıca olayın durumuna göre 
mevcut puanlardan 3 puan cezası verilmesineÖzel Sporcular SporFederasyonunca karar 
verilir.Olayların tekerrüründe ilgili takım lig dışı bırakılır. Takip eden sezon lige alınıpalınmamasına 
Özel Sporcular Spor Federasyonu karar verir. 
c) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, sahayıterk etmemesi ve bu 
nedenle hakemin müsabakayı tatil etmesi halinde 3-0 hükmenmağlubiyet kararı verilmekle beraber 
ayrıca 3 puan cezası verilir.(Hakem takım kaptanına bildirmesine rağmen takım kaptanıfutbolcunun 
çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına son birihtarda bulunur ve sonuç alamazsa maçı 
tatil eder.) 
d) Özel Sporcular Spor Federasyonunu, sahtecilik eylemi ile kandırmaksuçundan dolayı, Özel 
Sporcular Spor Federasyonu Disiplin Kurulu uyarınca ilgililericezalandırılan kulüplerin takımları için de 
bulunan ve takipeden sezonda lig dışı bırakılır. 
e) Kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, futbolcuların, 
idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can güvenliğini zedeleyecek derecede 
saha içinde veya dışında ciddi olaylar çıkarıldığına, Özel Sporcular Spor Federasyonunca 
kanaatgetirilmesi halinde olaya sebep olan takım lig dışı bırakılır. 
f) Tarafların, bir müsabakayı, sonucu üzerinde anlaşarak oynadıklarına, Özel Sporcular Spor 
Federasyonunca kanaat getirilmesi halinde her iki takım lig dışıbırakılır ve takip eden sezonda lige 
alınmazlar.İki takımın oyuncuları arasında müsabaka sonucu üzerinde anlaşmaolmuşsa, her iki takım 
hükmen yenik sayılır, ayrıca galibiyet halinde verilenpuanın iki katı kadar puan silinir. 
Anlaşma, yalnız bir takımın futbolcuları arasında olmuşsa, mensupoldukları takım hükmen yenik 
sayılır, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın ikikatı kadar puan silinir.İlgililer hakkında Özel Sporcular 
Spor Federasyonu Disiplin Yönetmeliğihükümleri uygulanır.Puanları tenzil edilen takımların puanları 
bulunmuyorsa, sonradanyapacakları müsabakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir. 
 
Madde 26- İtirazlar: 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince sporcu tescil, vize ve transfer talimatına göre verilmiş 
lisansı bulunan futbolcuların müsabakaya katılmalarınaengel olunamaz. Ancak bu statüde belirtilen 
cezai hükümler saklıdır.Müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılmaz. Ancak eksik kadro ile sahaya 



çıkanve oyuncu değişikliği yapan takımlara sonradan gelecek futbolcular hakkındakarşı tarafın itirazı o 
anda hakem tarafından dinlenir ve tespit edilir. Müsabaka başlamadan önce oyun yerinde karşı takım 
kaptanı veya idarecisiönünde itiraz olunan husus, açıkça belirtilmesi suretiyle takım kaptanı 
veyaidareci tarafından yazılı olarak yapılır.İtirazlar müsabakayı takip eden beş gün içinde belgeleriyle 
birlikte Özel Sporcular Spor Federasyonuna yapılır. Belgeleri ibraz edilmeyen ve beş günlük süre 
içerisinde Federasyon tarafından belirlenen depozito bedeli yatırılmayan itirazlar 
incelenmez.(Federasyonumuzun belirleyeceği bankaşubesi ve hesap numarasına o yıl için tespit 
edilen depozito bedeli yatırılır.)Yapılan itirazlar Federasyon lig yürütme kurulu tarafından çözümlenir 
ve ilgili kulübe tebliğ edilir. Karara, tebliğ tarihindenitibaren beş gün içerisinde ilgili kulüplerce itiraz 
edilmez ise karar kesinleşir. Busüre zarfında kulüpler dosyanın Federasyonca kesin karara bağlanması 
yolundafutbol lig yürütme kurulu kararına da beş gün içinde itiraz edebilirler. Kulüpler bu itirazları 
için,federasyonun belirlediği depozitoyu süresi içinde yatırmakzorundadırlar. Federasyonun alacağı 
karar nihaidir. 
 
Madde 27- Depozito: 
Süresi içinde yapılacak itirazın işleme alınabilmesi için, aynı süreiçerisinde Özel Sporcular Spor 
Federasyonuna itirazlarda, bedeli olan 250.00-TL (ikiyüzellitürklirası) depozito belgesinin itiraz 
dilekçesi ile birlikte verilmesi zorunludur. Özel Sporcular Spor Federasyonun ilgili hesabına yatırılan 
itiraz ücreti,İlgili kulüp haklı bulunduğu takdirde iade edilir. İtiraz reddedildiği takdirde Federasyona 
gelir kaydedilir. 
 
Madde 28- Temsilci: 
Deplasmanlı Özel Sporcular Futbol Liginde Federasyon Temsilcisi görevlendirilir. Temsilcilerin, Özel 
Sporcular Spor Federasyonunca tespit ve tayin olunacak yolluk ve tazminatları Özel Sporcular Spor 
Federasyonu bütçesinden ödenir. 
 
Madde 29- Özel Sporcular Deplasmanlı Futbol Ligi Statüsü: 
a-1 Ocak-31 Aralık 2015 Futbol sezonunda; 
Futbol Ligi  12 takımlı olarak, 2 bölgede oynatılacaktır. Katılımcı kulüp sayısı 8 (sekiz) ve altına düşerse 
Türkiye Geneli olarak tek bölgeli düzenlenebilir. 
 
b- Futbol sezonunda; 
Türkiye Futbol Şampiyonasında ilk iki takım, futbol ligine katılmaya hak kazanır. Futbol Liginde alt 
sıralarda bulunan iki kulüp küme düşer. Özel Sporcular Spor Federasyonu gerekli gördüğü takdirde Lig 
Statüsünde değişikli yapma yetkisine sahiptir. 
 
c-Futbol liginde ilk 4 dereceye giren kulüplere; 
Kupa, Madalya ve plaket verilir. 
1. olan kulübe  5.000.00.-(Beşbin) TL  
2. olan kulübe  3.000.00.-(Üçbin) TL  
3. olan kulübe  2.000.00.-(İkiBin)           TL 
4. olan kulübe   1.000,00.- (Bin)     TL Ödül olarak kulübün banka hesabına federasyonca yatırılır. 
 
Madde 30-Çeşitli Hükümler: 
a) Özel Sporcular Futbol Ligi Müsabakaları Sezonu, her yıl federasyon tarafından tespit ve ilan edilir. 
b) Resmi ve özel müsabakalar, yalnız Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafındandüzenlenir.  
c) Bu statüde hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında, Özel Sporcular Spor Federasyonu karar 
vermeye yetkilidir. 
d) Bu statüyü Özel Sporcular Spor Federasyonu yürütür. 


