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YÖNETİM KURULUNUN 

KARARI KARAR TARİHİ : 20/09/2014 

KARAR NO   : 15 

 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 
FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI 

 

 
Amaç : 

Madde 1.  Bu talimatın amacı, Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenecek 

Futbol karĢılaĢmaları ile bu karĢılaĢmalara hazırlık amacıyla düzenlenen organizasyonun 

planlanmasını, icrasını ve derecelerin tescil edilmesi ile bu faaliyetlerin Uluslararası kural ve 

usullere uygun olarak yönetilmesini sağlayacak esas ve usulleri belirlemektir. 

 

Kapsam : 

Madde 2.  Ülkemizde ve YurtdıĢında oynanacak bütün resmi ve özel özel sporcular Futbol 

müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara 

bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3: (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 

Statüsüne dayanılarak hazırlanmıĢtır. 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

Madde 4. Bu Talimat geçen; 

Bakanlık  :Gençlik ve Spor Bakanlığı‟nı 

Genel Müdürlük       :Spor Genel Müdürlüğü‟nü,  

Federasyon             :Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 

Federasyon BaĢkanı :Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu BaĢkanını,  

Ġl Müdürlüğü            :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünü, 

Ġl Müdürü                :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürünü, 

Ġlçe Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğünü, 

Ġlçe Müdürü  :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürünü, 

Spor Kulübü            :Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiĢ olan Spor Kulübü‟nü, 

INAS                  :Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonu,  

Özel Sporcu             :Zihinsel Engelli Sporcuları, 

Teknik Kurulu          :Futbol yarıĢmalarını yönetmekten sorumlu kurulan kurulları ifade 

eder. 

KATEGORĠ               :Sporcuların yaĢ, cinsiyet ve engel durumuna göre sınıflandırma 

yapılması 

 

FEDERASYON FUTOL TEMSĠLCĠLERĠ: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 

Özel Sporcular Futbol karĢılaĢmalarını koordine etmek, milli takımın belirlenmesini ve uluslararası 

karĢılamalara hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmıĢ kiĢi, Teknik Kurul üyesi/üyeleri, 

GÖNÜLLÜ: KarĢılaĢmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı ile Özel 

Sporcular Spor Federasyonu Ġl Temsilcileri tarafından görevlendirilen kiĢi/kiĢiler,  

 

 

Yarışma Sezonu  

Madde- 5 Federasyonun yarıĢma sezonu 1 Ocak – 31 Aralık olarak uygulanır. 
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Karşılaşmalara Katılacak takımlar:  

Madde 5. Özel Sporcular cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu yaĢamalarını 

sağlamak, arkadaĢlıklarını geliĢtirmek ve toplumdan ayrı olmadıklarını ispatlamak maksadıyla 

eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve federasyon tarafından tanınan Spor Kulübü futbol takım veya 

takımlarıdır.  

 
 Takımların Kadro Yapıları: 

Madde 6.   

1. Futbol faaliyetlerine katılacak takımların resmi karĢılaĢmalara çıkacak kadroları FSAT 

puanları da hizalarında belirtilmek suretiyle, her karĢılaĢmadan en geç 15 gün öncesinde 

Federasyonda bulundurulur. ġampiyonaların Federasyon yetkililerinin veya Tertip komitesinin 

alacağı karara göre grupları belirlemek maksadıyla da seviye tespiti yapılabilir. 

2. Futbol faaliyetlerine katılacak takımlar 7+3, 9+3 ve 11+7 sporcu kadroları halinde 

oluĢturulur.  

3.  Türkiye ġampiyonasında seviye tespiti yapılmaz. 

4. YaĢ grupları ve yetenek seviyelerine göre karĢılaĢmaların yapılacağı kategoriler belirlenir 

ve bu kategoriler organizasyon öncesinde yapılacak “Teknik toplantı”larda açıklanır. 

 

Karşılaşmalara Katılacak Sporcular: 

Madde 7.   

1. KarĢılaĢmalara katılacak sporcularda aĢağıdaki koĢullar bulunacaktır. 

    a. Onüç yaĢından büyük olmak, 

    b. Adına yarıĢacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak, 

    c. Herhangi bir nedenle karĢılaĢmalardan men edilmemiĢ olmak, 

    ç. En geç 60 gün içinde FSAT uygulanmıĢ olmak 

2. KarĢılaĢmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

    a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 

davranıĢlarıyla Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, gönüllülere, hakemlere ya da 

rakiplerine hakaret eden sporcular müsabakanın kalan maçlarında Müsabaka hakeminin ve 

Federasyon temsilcisinin vereceği rapor doğrultusunda turnuvadan ihraç edilebilirler. 

          b. KarĢılaĢma esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen sporcular bir sonraki 

maçta oynayamazlar  

          c. Sınıflandırma yarıĢmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular diskalifiye olur. 

Antrenörler sporcularını gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla sorumludurlar. 

3. Her sporcu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından 

onaylanmıĢ Fotoğraflı Lisanslar ile müsabakalara iĢtirak edebilirler.  

4.  Lisansı olmayan sporcu karĢılaĢmalarda oynayamaz. 

 
Karşılaşmalara Katılacak Antrenörler: 

Madde 8.   

1. Futbol karĢılaĢmalarında görev alacak antrenörlerde “Futbol antrenörü” belgesi aranmaz.  

2. Sporcu ile daha önceden çalıĢmıĢ ve Spor Kulüplerce isimleri bildirilen 

öğretmen/eğiticiler takımlarının baĢında sahaya çıkabilirler.  

3. Antrenörlerin sorumlulukları: 

a. Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda tutmalıdırlar. 

b. Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler.  

c. Söz yada davranıĢlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllülere, hakemler yada 

izleyicilere hakaret edenler o turnuva süresince antrenörlükten men edilirler. 

ç. Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INAS ve 

uluslar arası federasyonların kurallarını bilmek ve sporcularını yarıĢmalara bu kurallar çerçevesinde 

hazırlamakla yükümlüdürler. 
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d. Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların sporcunun 

kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur. 

e. Antrenörler dürüst davranarak sporcuları Sınıflandırma yarıĢmaları ve/veya finallerde 

maksimum gayret göstermeye teĢvik etmelidirler. Bu Ģekilde davranmayan antrenörler turnuvadan 

ihraç edilebilir. 

 

Müsabaka Çeşitleri: 

Madde 9. 

 Özel Sporcular Futbol faaliyetleri iki Ģekilde icra edilir. 

 

1. Resmi Müsabakalar:  

a. İl Şampiyonaları: Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü TeĢkilatı ve Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu o ile ait takımlar içerisinden bulunduğu bölge/Türkiye Ģampiyonalarına 

katılmaya hak kazanan kulüpleri belirlemek için organize edilen Ģampiyonalardır. Ġllerde yapılan 

müsabakaların sonuçları hakem raporları ile beraber en kısa sürede TOSSFED Ġl Temsilcisi 

aracılığıyla federasyona gönderilerek, Federasyon Voleybol Teknik kurulun belirleyeceği kulüpler 

bölge/Türkiye Ģampiyonasına davet edilir. Ġl ġampiyonaları düzenlenebilmesi için ilde 4 (dört) veya 

daha fazla kulüp bulunması ve 4 (dört) veya daha fazla kulübün o yıl TOSSFED faaliyet 

programına baĢvuru yapması gerekmektedir.  
b. Bölge Şampiyonaları: Her bölgede ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi bölgeler bir 

organizasyonda birleĢtirilerek te yapılabilir. Bölgelerin birleĢtirildiği Ģampiyonalarda her bölge 

kulübü yalnızca kendi bölgesinin kulüpleriyle yarıĢtırılır ve böylece Türkiye ġampiyonasına gidecek 

kulüpler belirlenir. Ġl ġampiyonası düzenlenen illerde yalnızca davet edilen takımlar 

katılabileceklerdir. Bir bölgede bölge Ģampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar 2 ve daha az 
ise Türkiye ġampiyonasına direk katılırlar. Bu durumda o bölge için bölge Ģampiyonası 

düzenlenmez. 

c. Türkiye Şampiyonası: Bölge ġampiyonaları sonucunda kendi bölgesinde ilk iki (2) 

sırayı alan takımlar davet edilir ve katılmaya hak kazanır. Türkiye ġampiyonasına katılmaya hak 

kazanan takımlardan herhangi birisi katılamayacağını bildirmesi halinde TOSSFED bölgelerin takım 

sayılarına göre en kalabalık bölgeden ve bölge Ģampiyonasında 3. Sırada yer alan takımı davet 

edebilir. 

 

 d. Tüm Futbol faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve / veya genelge 

hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir. 

 

2. Özel Müsabakalar: 

Spor Kulübü sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer illerdeki Spor 

Kulüpleri ile yapacakları müsabakalardır. Müsabakaların adil takımlar arasında oynanması gerekir. 

Bu müsabakalardaki sağlık ve güvenlik konuları ilgili Spor Kulüplerinin sorumluluğundadır. Gençlik 

Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünün bilgisi ve kontrolünde yapılması zorunludur. 

 
Karşılaşma Yöntemleri: 

Madde 10.   

1. KarĢılaĢmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde belirlenen ve 

Teknik toplantıda açıklanan kademelere göre yapılır.  

2. Takımlardan oluĢan kademeler kendi aralarında 2 gruba ayrılarak aĢağıda belirtilen lig 

usulü ile organizasyon tamamlanır. 

a. Ġki Gruplu ve Tek Devreli Sayı Usulü (Lig Usulü): Takımların belirlenmiĢ fikstür gereği 

gruplarında yapacakları seri karĢılaĢmaların tamamlanması ve derecelendirilmesi sistemine göre 

yapılır. 

b. Takımların derecelendirilebilmesi için kazandıkları maç için 3 (üç), kaybettikleri maçlar 

için 0 (Sıfır), beraberlik için 1 (bir) puan verilir. 

c.Hükmen kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir. 

d. Her iki grupta sıralama yapıldıktan sonra grupların birincileri final, ikincileri 3.lük ve 

4.lük, üçüncüleri 5.lik-6.lık, dördüncüleri, 7.lik-8.lik vb. müsabakaları oynayarak genel sıralama 

belirlenir. 



TOSSFED FUTBOL YARIġMA TALĠMATI 

4 

3. ġampiyonaya katılan takımların fazla olması durumunda eleme usulü maçlarda 

oynanabilir. Bu durumlarda yenen takım tur atlar yenilen takım elenmiĢ sayılır. 

4. Hükmen yenilgi durumunda galip takım karşılaşmayı 3-0 kazanmış sayılır. Bu durumda 

galip takıma 3 (üç), yenilen takıma O (sıfır) puan verilir. 

 
Futbol Karşılaşma Kuralları: 

Madde 11. 

1. KarĢılaĢmalarda aĢağıdaki gevĢetmeler dıĢında Türkiye Özel Sporcular Spor 

Federasyonu, INAS ve Uluslararası federasyonlar tarafından kabul edilen kurallar uygulanır. 

2. Özel Sporcular Futbol karĢılaĢmalarında Federasyon tarafından onaylanmıĢ aĢağıdaki 

kurallar uygulanır. 

a. Oyun her biri 20 dakikalık 2 devre olarak oynanır. Devre arası en az 5 dk. en fazla 15 dk. 

olmalıdır. Bu durum turnuva direktörünün kararı ile uzatılır veya kısaltılır.  Bu durum Teknik 

toplantılarda açıklanır. 

  b. Bir turnuva maçının beraberlikle sonuçlanması halinde 5‟er dk. Uzatma yapılır ilk sayıyı 

yapan takım galip sayılır. 

 c.Uzatmalarda eĢitlik bozulmaz ise penaltı atıĢları yapılır(5 adet) yine eĢitlik bozulmaz ise 

penaltı atıĢlarına devam edilir.  

d. oyun yazı tura atıĢı ile baĢlar.  

e. Topa elle müdahale etmek çift vuruĢ gerektirir 

f. Topun havadan veya yerden kale çizgisini geçmesi aut atıĢı gerektirir 

g. Topun yan çizgilerden çıkması taç atıĢıdır.  

h. Oyuncu değiĢikliği form doldurulup yan hakem vasıtası ile yapılır 

ı.  Müsabakalarda 10 kusurlu hareket yapılmamalı, yapıldığı takdirde kırmızı kart ile 

oyundan çıkartılır. 

i. AĢırı sert ve kasti hareketler sarı kartla cezalandırılır. Oyundan ihraç edilecek bir hareket 

söz konusu ise direkt kırmızı kart gösterilmelidir                 

j.Ġki sarı kart gören oyuncu oyundan ihraç edilir. 

3. Özel Sporcular Futbol KarĢılaĢmalarında sporun ruhuna uygun olmayan, karĢılaĢmanın 

adil olmadığı, bir takımın diğerine ezici bir üstünlük sağladığı durumlarda Federasyon temsilcisi 

üstünlük sağlayan takımın antrenörü ile görüĢerek oyunun daha adil olmasını sağlayıcı tedbirler 

aldıracaktır. 

 

Karşılaşma Kategorileri ve Kademeleri : 

Madde 12.   

1. Turnuvalara katılan takım sayısına göre kademeler belirlenir.  

2. Kademelerin alt grupları turnuva öncesinde FSAT puanlarına veya sınıflandırma 

testlerine göre federasyon gözlemcisi tarafından belirlenir. 

 

Karşılaşmaların Organizasyonu : 

Madde 13. Özel sporcular futbol faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak Federasyon 

Teknik Kurulu tarafından hazırlanan programa uygun olarak yürütülür.  

 

Karşılaşmaların Tescili : 

Madde 14. Özel sporcular Futbol Resmi karĢılaĢmalarının tescili Federasyon tarafından 

yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiĢ federasyon görevlisi tarafından yapılarak 

federasyona faaliyet ile ilgili rapor, maç kağıtları ve genel sıralamaları vererek, federasyon internet 

adresinde yayınlanır. 

 

Karşılaşmaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 

Madde 15. 

KarĢılaĢmaların belirtilen saha ve saatte baĢlaması Ģarttır Ancak zorunlu nedenlerle 

uygulanacak esaslar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a. Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koĢulları, kaza, 

hakemlerin ulaĢamaması vs.) maçlar ertelenebilir veya yer değiĢikliği yapılabilir. 

b. Takımların birbirleri ile anlaĢmaları durumunda da karĢılaĢma geri bırakılamaz. 
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c. Geri bırakılan karĢılaĢmalar aynı sıra ile yapılır. Organizasyon komitesi yerini değiĢtirdiği 

karĢılaĢmaları ilgili taraflara 1 saat önceden bildirmelidir. 

d. Zamanında oynanması gereken karĢılaĢmaya sahaya geldiği halde 10 dk.dan daha fazla 

geç çıkan takım hükmen yenik sayılır, bu durumda erteleme söz konusu olamaz.  

e. Hakemler karĢılaĢmanın oynanmasının sporcuların sağlığı açısında sakıncalı gördükleri 

durumlarda Organizasyon Komitesi ile görüĢerek maçı geri bırakabilirler. 

f. KarĢılaĢmanın taraflarından birinin Yönetici, Antrenör veya sporcularının ayrı ayrı veya 

birlikte hakeme müdahalede veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri nedeni 

ile karĢılaĢmanın selametle devam ettirme imkanının ortadan kalkması durumlarında Hakem 

karĢılaĢmayı durdurarak erteleyebilir. Bu durumda Organizasyon Komitesi Federasyon ile 

görüĢerek maçın tekrarına veya hükmen tamamlanmasına karar verir. 

 
Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetimi: 

Madde 16.   

1. Takımların karĢılaĢmalar için sahaya çıkarabilecekleri sporcu ve kenar yönetime iliĢkin 

kadroları aĢağıdaki gibi oluĢturulur. 

a. Resmi karĢılaĢmalara en fazla 12 sporcu ile iĢtirak edilir. Resmi organizasyonlarda bu 

sayıyı Federasyon tarafından belirlenerek takımlara bildirir. 

b. KarĢılaĢma esnasında kenarda 1 antrenör ve 1 yardımcı bulunmasına izin verilir.  

c. KarĢılaĢma öncesinde kenar yönetimde bulunacak antrenör, bakım görevlisi,  sporcu isim 

listeleri ve sporcu lisanları ile birlikte 30 dakika önceden bildirmek zorundadır. Listede ismi 

olmayan sporcu ve diğer görevlilerin sahaya girmesine izin verilmez. 

  e. Oyun 9 kişi ile oynanır. Herhangi bir nedenle sahada 5 (altı) oyuncusu kalan takım hükmen 

yenik sayılır. 
2. Takımların baĢlangıçta hangi tarafa hücum edecekleri ve hangi kenarı alacaklarının yazı 

tura seçimi yapılır. 

 

Antrenör ve Gönüllülerin oyun alanına girmeleri: 

Madde 17.   

1. KarĢılaĢma esnasında sporcuların yere düĢmeleri halinde öncelikle antrenörler Hakem 

veya Saha komiserinden onay almak koĢuluyla oyun alanına girerek sporcusuna yardım 

edebilirler. Bu istisna dıĢında antrenörlerin oyun alanına hiçbir Ģekilde giremezler. 

2. KarĢılaĢmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler antrenör ile birlikte 

oyun alanına girerler. Hakem, Saha komiseri veya federasyon temsilcileri gönüllülerin saha 

kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporculara yardımına izin verirler. 

 
Oyun süreleri : 

Madde 18.   

1. Zihinsel engelliler futbol karĢılaĢmaları 20‟Ģer dk.lık 2 devre halinde oynanır. Bu süre 

teknik komite tarafından Ģartlar göz önünde bulundurularak uzatılır veya kısaltılır. 

2. Devre arası en az 5 en fazla 15 dakikadır. 

 

Uzatmalar : 

Madde 19.   

1. Özel Sporcular futbol karĢılaĢmalarında beraberlik halinde 5‟er dk.lık iki uzatma yapılır. 

Ġlk golü atan takım galip sayılır. (altın gol) uzatmalar sonunda beraberlik halinde 5„er penaltı atıĢı 

yapılır yine beraberlik durumunda ise bir takım galip gelene kadar penaltı atıĢına devam edilir. 

 2. Ġlk uzatmada taraflar son periyotta hücum ettikleri tarafa hücum ederler. Sonraki 

uzatmalarda ise her defasında alanlar değiĢtirilir.  

 
Neticelerin ilan edilmesi : 

Madde 20.   

1. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INAS ve ilgili ulusal ve uluslararası oyun 

kuralları uygun olarak oynanan ve tamamlanan karĢılaĢmaların sonuçları hakemlerin maç 

kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.   
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2. Özel karĢılaĢmalarda sayı çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 
Hükmen Yenik Sayılma : 

Madde 21.  Hükmen yenik sayılmayı gerektiren koĢullar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1. BaĢlama saatinden 10 dk. Ġçinde sahaya çıkmayan takımlar, 

2. KarĢılaĢma kıyafeti ile sahaya çıkmayan takımlar, 

3. BaĢka kulüp oyuncularını oynatan takımlar, 

4. KarĢılaĢmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından maçın tatil 

edilmesine neden olan takımlar, 

5. Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak oyuncu oynatan veya 

oynatmaya yeltenen takımlar, 

7. FSAT puanlarında gerçekçi olmayan, karĢılaĢmanın adil geçmesini olumsuz etkileyecek 

yönde FSAT puanlarını değiĢtirdiği belirlenen takımlar 

8. Tribünde olsalar dahi idarecilerinin maçın selametle tamamlanmasını engelleyen ve 

hakem tarafından maçın tatil edilmesine neden olan takımlar, hükmen yenik sayılırlar. 

 
Karşılaşma kıyafetleri :  

Madde 22.   

1. Özel Sporcular Futbol karĢılaĢmalarında hakem, antrenör ve sporcuların giyecekleri 

kıyafetler aĢağıda açıklanmıĢtır. Oyuncuların aynı renk ve tip forma, aynı renk ve tip Ģort ve aynı 

renk ve tip çorap giymeleri zorunludur.  

2. Maçın hakemi aynı tip forma giymeyen takımları hükmen yenik sayar. 

3. Sporcu formaları : 

a. Formalar; maç süresince Ģortun içine sokulu halde bulundurulacaktır. 

b. Kısa Ģort (dizden yukarıda) giyilecektir. 

c. Konç ve futbol ayakkabısı giyilecektir. Spor çorapları sürekli çekili olacaktır. 

d. Forma sırt numaraları olmalıdır. Oyunculardan bir veya birkaçı aynı numarayı 

giymeyeceklerdir. 

e. Takımlar formalarına sponsorlarının reklamlarını alabilecekler, ancak bira dıĢındaki 

alkollü içki, sigara, ilaç gibi reklamlar alınmayacaktır. 

f. Isınma periyodunda oyuncuların eĢofman ile ısınmaları temel prensiptir. Ancak maddi 

yetersizlikler nedeniyle eĢofmanı olmayan takımlar aynı renk ve tipteki forma ve Ģortla 

ısınabilirler. 

  g. Takımların biri açık diğeri koyu renkli forma ile organizasyonlara iĢtirak etmeleri 

zorunludur. Her iki takımın aynı renkte forma giymesi durumunda sayı cetveline A Takımı olarak 

yazılan takım “Açık”, B Takımı olarak yazılan takım “Koyu” renk forma giymek zorundadır. 

4. Antrenör kıyafetleri : Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile takımlarının 

baĢında sahaya çıkarlar. 

5.  Hakem kıyafetleri : Hakemlerin tümü (masa hakemleri dahil) TOSSFED, INAS ve  

ulusal ve uluslararası diğer federasyonların oyun kurallarına uygun olarak giyinirler. 

 
Resmi Görevliler : 

Madde 23. 

1. Özel Sporcular Futbol karĢılaĢmalarındaki resmi görevliler; Sağlık ekibi, karĢılaĢma 

hakemleri, masa görevlileri, saha komiseri veya Federasyon temsilcisidir.  

2. Bu belirtilen Resmi görevlilerin dıĢında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu husus 

sağlamaktan Federasyon Temsilcisi sorumludur. 

3. Herhangi bir nedenle maça gelemeyen hakemin yerine federasyon temsilcisinin de 

onayladığı baĢka bir hakem atanır ve maçın oynanması sağlanır. 

 
İtirazlar : 

Madde 24.   

1. KarĢılaĢmalarda takımlar karĢı takım veya oyun kurallarının uygulanmasındaki ihlaller 

konularında itirazda bulunabilirler. 
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2. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için uluslararası kurallar 

gereği 250 Türk Lirasının karĢılamada görevli Federasyon Yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu 

bedelin yatırılmaması durumunda hiçbir itiraz dikkate alınmaz ve incelemeye alınmaz. 

3. KarĢılaĢma baĢlamadan önce, karĢı takımın oyuncuları, antrenörleri için yapılabilecek 

itirazlar yukarıda belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip sayı cetvelinin Ġtiraz kısmına 

yazılarak imzalanmak suretiyle yapılır.  

4. KarĢılaĢma baĢladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları yada herhangi baĢka bir 

olay nedeniyle takımın olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. Bu itirazlar maçın 

tamamlanmasını müteakip en geç 30 dakika içinde yazılı olarak ve yukarıda belirtilen meblağın 

ilgili kiĢiye yatırılması ile yapılır. Yazılı itirazlarda gerekçeler belirtilmek zorundadır. 

5. Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (Ġl Futbol Temsilcisi, Federasyon 

Temsilcisi, Federasyon Teknik Kurul üyesi, Federasyon Ġl Temsilcisi) 15 dk. içerisinde 

değerlendirilerek karara bağlanır. 

6. Ġtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü federasyon hesabına gelir olarak kaydedilerek 

makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/fax çekilir. Ġtirazda bulunan kulüp itirazında haklı bulunur 

ise yatırılan miktarın %50‟si kulübe geri iade edilir. 

 
Cezalar : 

Madde 25.   

1. KarĢılaĢmalarda Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır. 

2. KarĢılaĢmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek karĢılaĢmanın selametle 

devamını engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek saha dıĢına çıkartılır.  

3. Saha dıĢına (tribüne) çıkan sporcu ve/veya antrenör hareketlerine devam ederek 

karĢılaĢmaya müdahaleye devam ederse saha dıĢına davet edilir ve saha dıĢına çıkana kadar 

karĢılaĢma durdurulur. 

4. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenör bir sonraki müsabakada oynayamaz, sahaya 

çıkamaz. 

6. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenörün turnuvanın diğer karĢılaĢmalarında yer alıp 

almaması ile ilgili karar organizasyon komitesince ve Federasyon temsilcisinin de görüĢleri alınarak 

verilir. 

7. Hakem tarafından hakkında rapor tutulan sporcu ve antrenörlerin diğer organizasyonlara 

katılımı ile ilgili kararı Federasyonla birlikte vererek 7 gün içerisinde ilgili okul/eğitim merkezine 

yazılı olarak bildirir. 

 

Milli Karşılaşmalar ve Milli sporcular: 

Madde 26.   

1. Yabancılar ile yapılacak karĢılaĢmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini 

korumaları ve milli takımı yurt içi ve dıĢında daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilgili 

okul/eğitim merkezleri milli takım aday kadroya çağrılan sporcularının eğitimlerine ağırlık 

vereceklerdir. 

2. Milli takım aday kadrosuna çağırılarak kampa davet edilen sporcuların kendilerine 

belirtilen gün ve saatte kamp yerine getirilmeleri ilgili okul/eğitim merkezleri sorumluluğundadır. 

3. Davet edilmesine rağmen Milli müsabakalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalıĢmalarına 

katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza kuruluna sevk edilirler ve 

kendilerine bir ceza verilene kadar Spor Kulübü faaliyetlerine katılmasına izin verilmez.  

4. Milli karĢılaĢma ile il/bölge Ģampiyonalarının çakıĢması durumunda federasyon il/bölge 

Ģampiyonalarını ileri bir tarihe erteleyebilir. 

Teknik Toplantılar : 

Madde 27. 

1. Federasyon tarafından önceden yeri, tarihi ve saati duyurulan karĢılaĢmalarla ilgili 

yapılacak teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan/geç katılan takımlar 

yarıĢmalara alınmazlar. Teknik toplantılar mutlak suretle tutanak altına alınır ve federasyon 

yetkilileri ile katılan tüm kulüp idarecilerine imzalattırılır. 

2. Madde 27.1‟de belirtilen gerekçelerle turnuvaya kabul edilmeyen takımlara harcırah 

ödenmez. 
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Doping ve uyuşturucu ile Mücadele: 

Madde 28. Özel Sporcular Spor Federasyonu çalıĢanları, resmi görevlileri, yöneticiler, 

sporcular ve bünyesinde yer alan tüm kiĢiler Doping ve gençleri zehirleyen uyuĢturucu ile 

mücadele konusunda ortak davranıĢ içersinde olmakla yükümlüdürler. 

            Ġl/Bölge/Türkiye Ģampiyonalarında yer alan sporcular, antrenörler ve idareciler 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler için uygulanan 

doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.  

Tertip Kurulları 

Madde 29.Müsabakaların Tertip Kurulları: 

Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü müsabakanın tertip 

kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üyeleri yürütür. 

Müsabaka Tertip Kurulları‟nın Görev ve Yetkileri; 

        1. Müsabakalara girecek takımları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini tespit etmek, 

    2. Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak. 

     3.Müsabakalarda çıkacak idari anlaĢmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 

bağlamak, 

     4.Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiĢ maçların 

günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek, 

    5.Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum var 

ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek,  

    6.Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaĢılan müsabakaların maç saatinden önce tehirine 

karar vermek.  

7. Müsabakaların devamı sırasında doğacak anormal haller nedeniyle yarıda kalan 

müsabakalar için, Turnuvada görevli Teknik Kurul üyesi, kendi baĢkanlığında, maçın hakemleri 

(masa hariç), Futbol Federasyonu Ġl Temsilcisi (gerekirse) ve Ġl temsilcisinden bir komisyon 

oluĢturarak uygulanacak hareket tarzını belirlemek, bu konuyu sonuç raporunda federasyona 

bildirmek.  

8. Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde Ġllerce tertip edilecek müsabakaların hakemlerini 

tayin etmek, 

          9. Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile 

onaylanmıĢ teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiĢ kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin 

aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek, 

         10. Ġllerin Özel Sporcular Futbol faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular Futbolunun 

kalkınması ve yaygınlaĢması için gerekli giriĢim ve çalıĢmaları yapmak, 

         11. Uluslararası spor federasyonlarda değiĢen futbol kurallarını federasyona bildirmek ve 

uygulanması için tedbir almak. 

Talimatta Yer Almayan Konular: 

Madde 30. Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa,  yönetmelik, 

genelge ve Uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir ve onayı ile 

uygulanır. 

 Yürürlük: 

Madde 32. 

  Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme: 

Madde 33.  

Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür. 
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Birol AYDIN   Sadettin AKÇĠ     Aydın KOÇ 

Federasyon BaĢkanı   BaĢkan V.     AsbaĢkan 

 

 

 

 

Süleyman CAN   Efkan KORKMAZ   Hüsniye ERDOĞAN 

AsbaĢkan    AsbaĢkan     AsbaĢkan 

  

 

 

 

Enser KURT    N.Tomris MĠSER   Kubilay KIZILBUĞA 

Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

Mestan KOCA    Fatih OLĞUN    Ahmet YILDIRIM 

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

Yunis KABĠL    Cevdet ĠġBĠTĠRĠCĠ    Necla GÖKTAġ 

Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


