ZABITA FUTBOL TURNUVASI
MÜSABAKA VE DİSİPLİN TALİMATI - 2017
Amaç:
Madde 1– Bu talimatın amacı, Zabıta Futbol Turnuvası futbol müsabakalarını Uluslararası
Futbol Oyun Kurallarına göre gerçekleştirmek, disiplini sağlamak, disiplin kurullarının
oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve
cezaların infazını belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2- Bu talimat, İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel zabıta
futbol turnuvası müsabakalarını ve turnuvaya katılan tüm takımları kapsar.

Dayanak:
Madde 3- Bu talimatname Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 29. maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Genel ve Özel Hükümler:
Madde 4a) Futbol Turnuvası Zabıta Daire Başkanlığınca Düzenlenir.
b) Turnuva hususları ile ilgili karar vermeye tertip kurulu yetkilidir.
c) Turnuvaya, İBB Zabıta Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler ve 39 İlçe Belediyesi
Zabıta Müdürlüklerinin kurmuş olduğu takımlar katılır.
d) Müsabakalar; Zabıta Daire Başkanlığı Edirnekapı Zabıta Kompleksi ve Kartal
Cevizlideki sentetik yüzeyli halı sahalarda oynanır. Maçların oynanacağı sahaya
Tertip Kurulu karar verir.
e) Zabıta Turnuvasının Fikstürü 08 Eylül 2017 Cuma günü Edirnekapı Zabıta
Kompleksindeki Eğitim Salonunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
f) Turnuva 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.
g) Sahalara asılacak pankartlar veya sahaya pankartla (slogan, mesaj içerikli giyside
dahil) çıkacak takımlar pankart içeriği için Tertip Kurulundan izin alacaktır.
h) Fotoğraf ve kamera çekimleri müsabaka başladığından itibaren oyun sahası içerisinden
yapılamaz. Çekimler tel örgünün dışından yapılır.
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i) Talimatlarda yazmayan bir sebepten dolayı müsabakanın yeri, tarihi ve saati Tertip
Kurulu tarafından değiştirilebilir.
j) Geçerli mazeret durumunda maç tehiri talebinde bulunacak takımlar en az 1 gün
öncesinden Tertip Kuruluna bu isteklerini bildirmek zorundadırlar. Tertip Kurulu
kararı ile müsabakanın tarihi, yeri veya saati değiştirilebilir.
k) Talimatlarda yer almayan hükümlerde karar verme yetkisi Tertip Kuruluna aittir.
l) Futbol Turnuvasına katılacak her takım ve tüm kişiler bu statüde yazılı tüm hükümleri
ve uygulamaları kabul etmiş sayılır.
m) Turnuva

ile

ilgili

duyuru,

maç

sonuçluları,

puan

durumu

ve

haberler

https://zabita.ibb.istanbul/ adresinden yapılacaktır.
Takımların Oluşturulması, Katılım ve Kayıt Şartları:
Madde 5a) Turnuvaya; Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü,
Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta
Tedbir Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile 39 İlçe Belediyesi Zabıta
Müdürlüklerinin kuracağı futbol takımları katılacaktır.
b) İlçe belediyeleri ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler birden fazla takımla
turnuvaya katılabilirler.
c) Bir futbolcu ancak bir takım listesinde yer alır ve bir takımda oynar.
d) Futbol takımları; İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Zabıta Müdürlüklerinde
fiilen çalışan zabıta personeli, memur, sözleşmeli memur, işçi, güvenlik ve hizmet
(taşeron) personelinden oluşturulacaktır.
e) Takım kadroları en az 7 (yedi) en fazla 13 (on iki) kişiden oluşur.
f) 13 kişiden oluşacak takım listesine, kadrosu zabıta olan en az 3 (üç) personelin
yazılması zorunludur. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü hariç)
g) 13 kişilik takım listesine; 2017-2018 futbol sezonu için lisanslarını vize yaptırmış
en fazla 4 (dört) amatör futbolcu yazılabilir.
h) Takım kadrolarına faal profesyonel lisanslı oyuncu yazılamaz.
i) Takımlar turnuvaya katılmak üzere bildirdikleri takım listelerinde turnuva
başlama tarihinden sonra değişiklik yapamazlar.
j) Futbol takımı isim listesi ilgili Zabıta Müdürünün imzası ile gönderilir. (Form: 1)
k) Futbol takımı isim listesinde yer alan kişilerin kurum kimlik fotokopileri gönderilir.
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l) Futbol takımı “Sağlık Beyan Belgesi” ilgili kişilerin imzası ve Zabıta Müdürünün
onayı ile gönderilir. (Form:2)
m) Futbol takım listeleri ve gerekli diğer belgeler 22 Ağustos 2017 Salı Günü mesai
bitimine kadar Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
teslim edilir.
Turnuva Statüsü:
Madde: 6
a) Turnuva; grup, eleme, çeyrek final, yarı final ve final müsabaka aşamalarından oluşur.
b) Gruplar genel olarak 4 (dört) takımdan oluşur. Ancak katılan takım sayısına göre
Tertip Kurulu bu sayıyı belirlemeye yetkilidir.
c) Grup müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynanır.
d) Gruplar, takım sorumlularının katılacağı kura ile belirlenir.
e) Grup müsabakaları sonucunda, genel olarak ilk iki sırada yer alan takımlar 2. tura
yükselirken diğer takımlar ise turnuvadan elenecektir. Ancak, turnuvaya katılan takım
sayısına göre en iyi puan ve averajı sahip grup üçüncüleri de bir üst tura çıkabilir.
f) 2. Tur müsabakaları kura çekimi ile belirlenecek olup, grup birincileri seri başı olarak
diğer takımlar ile eşleşecektir.
g) Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için kura çekimi yapılmayacak olup,
fikstürdeki maç kodlarına göre otomatik olarak eşleşmiş olacaklardır.
h) Müsabakalarda galip gelen takıma 3, eşitlik halinde her iki takıma 1 puan verilir.
i) Grup müsabakalarında takımlar puan üstünlüğüne göre sıralanır. Puanların eşitliği
halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
A. Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
a)

Kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılır,

b) Eşitlik varsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır,
c)

Gol averajları eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

d) Eşitliğin devam etmesi halinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak
müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır.
B. Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
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a) Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan
cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha
fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan eşitliği varsa (a) bendinde belirtilen puan cetvelindeki gol averajına
bakılır.
d) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde sıralama kura çekimi
ile belirlenir.
n) Grup maçlarından sonraki eleme, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları tek maç
üzerinden eleme usulüne göre oynanır.
o) Eleme usulüne göre oynanan müsabakaların normal süresinde eşitlik bozulmaz ise
beşer dakikadan oluşan iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devreleri sonucunda da
eşitlik bozulmaz ise 5’er tane penaltı atışı yaptırılarak galip takım belirlenir. Eşitlik
yine bozulmaz ise galip takım seri penaltı atışları sonucu belirlenir.
p) Turnuvada 1. 2. ve 3. takımlara kupa ve ödül verilir.
q) Turnuva süresince saha içi ve saha dışı tutum ve davranışlarında centilmenliği ön
planda tutan takıma centilmenlik kupası ve ödülü verilir.
Müsabaka Kuralları:
Madde 7a) Takımlar numaralı forma giyer. Forma renkler aynı olan takımlardan bir hakemin
seçimi ile yelek giyer.
b) Takımlar turnuva boyunca müsabakalarda tek tip forma giyinmek ve tekmelik
kullanmak zorundadır.
c) Takım sorumlusu tarafından doldurularak imzalanan “Müsabaka İsim ve Takip
Listesi” (form-3) müsabaka başlamadan önce saha sorumlusuna teslim edilecektir.
d) Takım sorumluları, takım kadrosundaki futbolcuların kurum kimlik kartlarını
müsabaka öncesinde saha sorumlusuna ibraz etmek zorundadırlar.
e) Müsabaka başlama saatinde takımlar veya takımlardan biri sahada hazır bulunmaz ise
maçın hakemi 15 dakika bekler. Bu süre sonunda takımlar sahaya çıkmaz ise hakem
soyunma odasına gider ve durumu tertip kuruluna rapor eder.
f) Müsabakalar 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası 5 dakikadır.
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g) Müsabakalar kaleci dâhil 7 (yedi) oyuncu ile oynanır.
h) Her takım, ilk 7 (yedi) kişilik müsabaka isim listesine, kadrosu zabıta memuru
olan 1 (bir) oyuncuyu yazmak ve müsabaka süresince saha içerisinde,
bulundurmak zorundadır.
i) Takımlar müsabakaya en az 6 futbolcu ile başlayabilir. Maç devam ederken gelen 7.
oyuncu müsabakaya dâhil olabilir.
j) Müsabaka süresince takımlar en fazla 4 oyuncu (kaleci dahil) değiştirebilirler. Oyuncu
değişikliği ile oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna dâhil olamaz.
k) Müsabakada oynayan diğer oyunculardan herhangi biri, hakeme önceden haber
vermek şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir. Bu oyuncu değişikliği olarak
değerlendirilmez.
l) Müsabakalarda top tel örgüye değdiğinde taç olur. Taç atışı çizgi üzerinden ayak ile
kullanılır. Taç atışında rakip oyuncunun topa mesafesi 3 (2,25m) adımdır.
m) Korner atışlarında rakip oyuncu kale alanını belirleyen çizgi üzerinde durabilir. Topa
bu mesafeden daha yakın olamaz.
n) Müsabakalarda ofsayt kuralı uygulanmaz.
o) Müsabakalarda kalecilere geri pas kuralı uygulanır.
p) Faullerde baraj mesafesi 3 adımdır. (2,25m)
q) Müsabaka esnasında herhangi bir nedenden dolayı bir takımda 5' ten az oyuncu
kalması durumunda takım müsabakaya devam edemez. Maçla ilgili kararı tertip
kurulu verir.
r) Hava muhalefeti nedeniyle müsabakalar hakem kararı ile durdurulabilir ara verilebilir
veya tatil edilebilir. Tatil edilen müsabakalarda Tertip Kurulu tam yetkilidir. Ertelenen
maçın tarihi ve saati takım sorumlularına en az 24 saat öncesinden bildirilir.
s) Bu talimatta yazılı olan kurallar dışında Uluslararası Futbol Oyun Kuralları ve Türkiye
Futbol Federasyonu Talimatları geçerlidir.
Disiplin Cezaları:
Madde:8
1. Müsabaka hakemi tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen oyunculara

hakem raporu doğrultusunda:
a) İkinci sarı karttan dolayı ihraç edilen futbolculara 1 maç,
b) Bariz gol şansından dolayı ihraç edilen futbolculara 1 maç,
c) Sert ve ciddi faul sonucu ihraç edilen futbolculara 2 ila 4,
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d) Müsabaka görevlilerine, futbolculara, taraftara, hakeme veya diğer ilgili kişilere,
hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırı
sonucu ihraç edilen futbolculara 2 ila 5,
e) Şiddetli hareket sonucu ihraç edilen futbolculara 3 ila 6 maç müsabakadan men
cezası verilir.
2. Toplamda 4 sarı kart gören oyuncu bir sonraki müsabakada oynayamaz.
3. Maç saatinde oyun alanında hazır bulunmayan takım 6-0 hükmen yenik sayılır. Bu

konuda hakem raporu doğrultusunda karar vermeye Tertip Kurulu tam yetkilidir.
4. Müsabakalarda rakibine, müsabaka hakemine veya herhangi bir kişiye karşı sportmenliğe

aykırı davranışlarda bulunması halinde, Tertip Kurulu tarafından turnuvadan men edilir.
5. Müsabaka isim listesinde cezalı oyuncu bulundurulan takım hükmen (6-0) yenik sayılır.
6. Herhangi bir nedenle turnuvadan ihraç edilen takım kalan müsabakalarda hükmen (6-0)

yenik sayılır.
7. Saha içerisinde veya saha dışarısında taraftarları olay çıkaran takımlar; müsabaka hakemi

ve gözlemcinin raporu doğrultusunda Tertip Kurulu karar ile hükmen (6-0) yenik sayılır
veya turnuvadan ihraç edilir.
8. Müsabaka oynanırken sahadan çıkan veya çekilen takım hükmen (6-0) yenik sayılır. Eğer

skor çekilen takım aleyhine 6 farktan fazla ise; çekilen takımın attığı goller silinerek diğer
takımın golleri geçerli sayılır. Sahadan çekilen takım tertip kurulu kararı ile turnuvadan
ihraç edilebilir.
9. Maça çıkmayan takımlar bir sonraki turnuvaya kabul edilmez.
10. Takım listesinde ismi yer almayan oyuncuyu oynatan takım hükmen (6-0) yenik sayılır.
11. Faal Profesyonel futbolcu veya sahte belgelerle futbolcu oynatan takım hükmen yenik

sayılır (6-0) ve turnuvadan ihraç edilir.
12. Turnuvanın amacına ve memuriyet adabına aykırı bir şekilde rakip takım veya kendi

takım arkadaşlarına, seyircilere, hakeme ve diğer ilgili kişilere, fili müdahalede bulunan
kişiler tertip kurulu kararı ile turnuvadan men edilirler.
13. Bu talimatnamede yazılı olmayan diğer disiplin cezaları Türkiye Futbol Federasyonu

talimatlarına göre verilir.
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