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2021 YILI GEREDE KÖYLER ARASI GAZİ HÜSEYİN DEMİR  FUTBOL TURNUVASI 

 PROTOKOLÜ ve KATILIM ŞARTLARI 

1- “2021 yılı Gerede Köyler Arası Futbol Turnuvası” adı altında yapılan bu etkinlik Gerede Kültür Sosyal ve 

Yardımlaşma Derneği  (Geredeliler Derneği) organizasyonu olup, Gerede Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği 

(Organizasyon Kurulu) Yönetim Kurulunca organize edilecektir. Turnuva Maçları oluşturulacak Turnuva 

Komitesince yürütülecektir. 

2- Organizasyon Kurulu (Geredeliler Derneği) saha, hakem , kamera çekimleri, sosyal medya yönetimi, fikstür takibi, 

maçlarla ilgili ihtiyaç olabilecek malzeme, teknik ekipman, personel, Sağlık ekibi, güvenlik, sponsor takibi v.s gibi 

işlerden sorumlu olacaktır. 

3- Turnuva Komitesi, sportif faaliyetlerden anlayan , hakkaniyetli ve adaletli olacak kişilerden oluşacaktır. Önerilmiş  

kabul görmüş kişi ve dernek yönetimi yönetim kurulu üyelerinden oluşan 11 kişilik karma bir kurul olacaktır. 

4- Turnuva Komitesi turnuvada yapılacak maçları takip edecek, oyuncu giriş ve çıkışlarını kontrol edecek saha içi ve 

dışını kontrol altında tutacak, şartnamede kabul edilen kuralları TFF kurallarını uygulayacak/uygulatacak,  maç 

sonunda raporunu hazırlayacak, itiraz edilen maçları hazırlanan raporlar üzerinden değerlendirecek ve gerekli 

olan kararı verecektir.  

5- Turnuva Komitesinin aldığı kararlar kesindir, ancak kararlarda itilaf olması durumunda itiraz dilekçesi üst kurul 

organizasyon kuruluna (Geredeliler Derneğine ) sevk edilir. Üst Kurul, Turnuva Komitesi ve Geredeliler Derneği 

itirazı kapsamlı bir şekilde inceleyip birlikte alacağı nihai karar uygulanır. 

6- Turnuva maçları sırasında çözümlenemeyen konular itiraz dilekçesi var ise Turnuva komitesi tarafından 

değerlendirilip karara bağlanacaktır. İtiraz dilekçesi yoksa konu dikkate alınmaz. Karar, toplantıya katılan 

komisyonun gizli yapılacak oy çokluğu ile alınacaktır. Oylama sırasında komisyonda konusu olan köylü olan üye 

oylamaya katılmaz. Oylamada maçı izleyen komite görevlilerin olup olmaması komite kurulunun kararına bağlıdır. 

Alınan kararlar değiştirilemez. (İtirazlarda 5. Madde dikkate alınır) 

7- Müsabakalar fikstür çekimi sonucuna göre belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

8- Olumsuz hava koşulları ya da başka herhangi nedenlerle ertelenecek maçların oynanma tarihi “hiçbir takıma 

sorulmaksızın” Turnuva Komitesi tarafından uygun bir tarih belirlenecektir.  

9- Turnuvaya yalnızca Gerede İlçesine bağlı merkez/ köy/mahalle takımları katılacaktır. Her köy/mahalle takımı tek 

takımla temsil edilecektir. 

10- Maçlar 7 kişi ile oynanır. Her takımın bir maçta 4 oyuncu değiştirme hakkı vardır. Takım kadrosu en az 10, en 

fazla 18 kişiden oluşmak zorundadır. Takımlar, kadrosunu turnuva başlamadan evvel turnuva 

komisyonu/komitesi tarafından belirlenen tarihlerde bildirmek zorundadır. Kadro bildirmeyen takımlar 

turnuvaya katılım sağlayamacaktır. Takımlar kadrosunda bulunan 18 kişiden herhangi 7 kişi ile mücadele 

edebilirler. Maç esnasında takım kadrosu ile ilgili istek ve itilaflarda Turnuva Komitesi yetkilidir. 

11- Turnuva başladığı an itibari ile Turnuvanın bitimine kadar kadroda bulunan 18 kişi haricinde kadroya oyuncu 

alınmayacaktır yada oyuncu değişimi yapılmayacaktır. 

12- Turnuvaya sunulacak takım kadrosu en az 10 kişi olmak zorundadır. Maça çıkacak kadro listesinde 10 kişinin 

altında oyuncu kabul edilmeyecektir. 

13- Kaleci olarak maça çıkan oyuncu maç sonuna kadar kaleci olarak oynayacak veya yedek oyunculardan birisi ile 

değişebilecektir. İlk 7 de sahaya çıkan kaleci haricindeki oyuncular hiçbir şekilde kaleye geçemeyeceklerdir(Yedek 

Kalecinin de kırmızı kart görmesi ve oyuncu değişikliği sayısı bitmesi hariç).  Yedek oyuncu ile değiştirilen futbolcu 

tekrar maça giremeyecektir. Bu kuralı ihlal etmek Kural hatası olarak değerlendirilir. Cezası turnuva komitesi 

belirler. 

14- Kadrolarda yaş sınırı minimum 16 yaş (2005) ile başlar, 40 yaş üstü maksimum 4 oyuncu listede olabilir. Maç 

kadrosunda 40 yaş üstü maksimum  2  oyuncu olabilir.  16  ve 17 yaşında olan oyuncular veli izin belgesi ile 

turnuvaya katılmak zorundadır. 

mailto:bilgi@geredeliler.com
http://www.geredeliler.com/


 

Adres: Ulubey Mahallesi Altınay Caddesi  No: 35/7-8 Siteler Altındağ ANKARA  Tel: 0 312 348 06 14      ~ 2 ~ 

bilgi@geredeliler.com / www.geredeliler.com  

GEREDE Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği 

15- Oyuncu kadrosunda bulunduğu takımın köy/mahalle /ilçe merkezi kütüğüne kayıtlı olmak zorundadır 

köy/mahalle/ilçe merkezinden olduğu halde kütükte kayıtlı değilse nüfus cüzdanı, ehliyet ,pasaport veya vukuatlı 

nüfus kaydı örneği ile ispat etmek zorundadır. Aynı köylü olduğu halde zorunlu göç sebebiyle nüfusu farklı olan 

kişiler,  dede tarafından mevcut köyde mukim olduğuna dair muhtardan belge getirmek zorundadır. Bu durumda 

olan kişi ve kişiler ile ilgili itiraz, itilaf olması ve karara bağlanamaması durumunda o kişi turnuvaya katılamaz. 

16- Her takım istediği renk ve formatta kendi formasını yaptırmak zorundadır. Maç yapacak takımların formaları aynı 

renkte olması halinde maç öncesi çekilecek kurayı kaybeden takım, organizasyon komitesince yaptırılacak 

yelekleri giymek zorundadır. Formalarda Türk Bayrağı logosu ve Geredeliler Derneği logosu olmak zorundadır. 

17- Her futbolcu, halı saha ayakkabısı ve tozluk ile maça çıkmak zorundadır. Yasağa aykırı hareket ettiği tespit edilen 

futbolcular sahaya çıkamaz, maç esnasında  tespit edilmesi durumunda sarı kart cezalısı olur ve şartlar sağlanması 

istenir, sağlanamıyorsa zorunlu oyuncu değişikliği yapılır. Takım kaptanları kaptanlık pazıdandı takmak zorundadır  

ve dişli krampon (çivili veya plastik) kesinlikle yasaktır. Kaleciler kaleci eldiveni giymek zorundadır. 

18- Maç sırasında vücutta herhangi bir aksesuar (kolye,künye,yüzük,saat,küpe,bileklik,sac teli vb.) bulunamaz. Maç 

esnasında tespit edilmesi durumunda sarı kart cezası alır şartları yerine getirmesi istenir şartlar yerine gelmiyorsa 

zorunlu oyuncu değişikliği yapılır. Cezası (Sarı Kart, Zorunlu oyuncu değiştirme, Israr etmesi durumunda 2.sarı 

karttan kırmızı kart v.s  )Sahaya çanta veya başka malzeme sokulmayacaktır. 

19- Her takım bir temsilci ve takım antrenörü belirlemek, turnuva öncesi organizasyon komitesine bildirmek 

zorundadır. Organizasyonda, takımların kendi  belirlediği temsilci muhatap kabul edilecektir. Temsilcinin, temsil 

etme durumunda Mücbir sebep var ise temsil yetkisi takım antrenöründe olacaktır. 

20- Takım kaptanı, takım antrenörü  ve  takım temsilcisi farklı kişiler olmak zorundadır. Takım temsilcisi maç sırasında 

bulunmak zorundadır. Takım  temsilcisi ve Takım antrenörü  maçlarda yada kadroda görev alamaz. 

21- Organizasyon kurulu  sertifikalı hakemleri belirler  ve hangi maçlarda görev yapacaklarına karar verir. Maçlarda 

hakem kararlarına Organizasyon Kurulu, Turnuva Komitesi, Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı, maç 

gözetmeni ya da herhangi bir üçüncü kişi müdahale edemez. Maçta verilen karar asla değiştirilemez. Hakem 

Kararları kesindir. 

22- Bir maçta 2 sarı kart gören oyuncu kırmızı kart ile cezalandırılır. İkinci sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu 1 maç 

ceza alır. Direk kırmızı kart gören oyuncu 1 maç ceza ile cezalandırılır. 

23- Küfürlü saldırı, hoşnutsuz hareket yada kavga sonucu kırmızı kart gören oyuncu hakem raporu ve turnuva 

komitesinin kararı ile Komitelerin vereceği cezalar uygulanır (para cezası, maç cezası, oyuncu-antrenör maç cezası 

veya turnuvadan ihraç edilme cezası). Maç sonrası yaşanan olaylara Turnuva  Komitesi değerlendirmesi yapılarak 

ceza verilir. 

24- Küfür eden takımın taraftarına ve oyuncusuna Takım Temsilcisi müdahale edecektir. Bu konuda takım temsilcileri 

muhatap alınacaktır. Oyuncuya uyarılara rağmen ısrarla küfüre, fiili darpa ve agresif hareketlere  devam etmesi 

durumunda organizasyon komitesi kararı ile oyuncu turnuvadan ihraç edilir. Taraftar veya taraftarların, 

uyarılara rağmen ısrarla istenmeyen hareketlere  devam etmeleri sonucunda takım turnuvadan ihraç edilir.  

25- Maç sırasında Hakem, Turnuva Komitesi yada maç gözetmeni tarafından verilen 3.uyarı sonrasında küfür yada 

hoşnutsuz hareketlerde  bulunan oyuncu, taraftar yada takım temsilcisi Turnuva Komitesi kararı ile temsil ettiği 

takımın turnuvadan ihraç edilmesine kesinlikle sebep olur. Yani Takım kesinlikle ihraç edilir. 

26- Maçlar 25 ‘er dakika 2 devre olmak üzere toplam 50 dakika oynanır. 

27- 39  takımdan oluşan turnuva 6’şar takımlı 3 Grup ve 7’şer takımlı 3 grubun  bulunduğu 6 Grup mücadelesi 

şeklinde gerçekleşecektir. Takımlar kendi grubunda bulunan 6 Takımlı 5 maçta yaptığı, 7 takımlı 6 maçta yaptığı  

maçta 3 puanlı sisteme göre gruplarda sona kalan takımlar ve 7 takımlı gruplarda 6.sıradaki  en düşük puanı alan 

1 (bir) takım elenecektir. Puanların eşit olmasında genel averaja bakılacaktır yine eşitlik olması durumunda gol 

averajına bakılacaktır yine eşitlik olması durumunda TFF kuralları takip edilecektir. (TFF. BKZ) Takımların 

puanlarının eşit olması haline önce genel averaja daha sonra gol averajına bakılacaktır. Önce İkili Averaja daha 

sonra genel averaja bakılacaktır. (Bkz.TFF kuralları) 
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28- Turnuva kuralarının çekildiği tarihte; Turnuvaya katılan  39 Takım 6 takımlı 3 grubun ve 7 takımlı 3 grubun bütün 

grup kuraları çekilişi yapılacaktır. 6 grup olacağı için 2019 yılında en iyi ilk 6 takım gruplarda seri başı olacaktır. 

Grup maçları bitiminde en iyi ilk 16 takım A torbasına diğer sıralamadaki 16 takım B torbasında eşleşme kurasına 

tabi olacaktır. İlk Eleme turunda torbadan çıkan 32 takım 16 Maç eleme maçları yapacaktır. 

 

İkinci eleme turunda 8 maç aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır. 

17.Maç =  1. Maçın galibi - 16. Maçın galibi 

18.Maç=  2. Maçın galibi –15. Maçın galibi 

19.Maç=  3. Maçın galibi - 14. Maçın galibi 

20.Maç=  4. Maçın galibi - 13. Maçın galibi 

21.Maç=  5. Maçın galibi - 12. Maçın galibi 

22.Maç=  6. Maçın galibi - 11. Maçın galibi 

23.Maç=  7. Maçın galibi - 10. Maçın galibi 

24.Maç=  8. Maçın galibi - 9. Maçın galibi 

Bu maçlar sonucunda 8 takım Çeyrek finale çıkacaktır. 

 

25.Maç= 17. Maçın galibi - 24. Maçın galibi 

26.Maç= 18. Maçın galibi - 23. Maçın galibi 

27.Maç= 19. Maçın galibi - 22. Maçın galibi 

28.Maç= 20. Maçın galibi - 21. Maçın galibi  

Bu maçlar sonucunda 4 takım Yarı finale çıkacaktır. 

 

29.Maç= 25. Maçın galibi - 28. Maçın galibi 

30.Maç= 26. Maçın galibi - 27. Maçın galibi 

Bu maçlar sonucunda Final ve 3.4.Maçları oynanacaktır 

 

31.Maç= 29. Maçın galibi – 30. Maçın MALUBU 3. ve 4.’lük maçı yapacaktır 

32.Maç= 29. Maçın galibi – 30. Maçın GALİBİ FİNAL MAÇI YAPACAKTIR. 

 

29- Yarı finalde oynadığı maçı kaybeden 2 takım Üçüncülük ve dördüncülük  maçı oynayacaklardır. Kazanan takım 

turnuva üçüncüsü olacaktır. Finale kalan 2 takım arasında oynanacak, tek maçı kazanan takım turnuva şampiyonu 

olacaktır. Kaybeden takım turnuva ikincisi olacaktır. 

              Turnuva Şampiyonası ödülleri 

 Turnuvada 1. Olan takıma Şampiyonluk Kupası + Madalya + Sonraki Turnuvada katılım ücretinden muaf 

 Turnuvada 2. Olan takıma ikincilik Kupası + Madalya  

 Turnuvada 3. Olan takıma üçüncülük Kupası + Madalya  

 Turnuvada 4. Olan takıma Madalya  

 

30- Birinci, İkinci ve üçüncü olan takımlar kupa ve madalya kazanacaklardır. Gol Kralı olan oyuncu gol krallığı ödülü 

almaya hak kazanacaktır. Altın eldiven ödülü turnuva maçları sonunda, Gruplarda yapılan 5 maç sonunda en az 

gol yiyen takımın kalecisine verilecektir. 

31- Her maç öncesi kimlik kontrolü, nüfus cüzdanı aslı ile yapılacaktır. Oyuncular maçlar başlamadan önce kendilerine 

sunulan futbolcu taahhütnamesini imzalamak diğer evraklar ile birlikte teslim etmek zorundadır. 
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32- Takımlar turnuva boyunca bütün özel ihtiyaçlarını kendileri karşılayacaklardır. Maçlara ilişkin itirazlar takım 

temsilcisi tarafından organize komitesine yazılı olarak verilecektir. 

33- Her takım maç saatinden yarım saat (30 Dk) önce müsabaka alanında hazır bulunmak ve takım kadrolarını 

organizasyon komitesine teslim etmiş olmak zorundadır. Takım 10 dakika süresince sahaya çıkmaması 

durumunda hükmen malup sayılacaktır. Sahaya 5 kişinin altında oyuncuyla çıkılamaz takım hükmen malup sayılır. 

Maç sonunda hakemin bitiş düdüğü ile saha boşaltılacaktır. Saha tamamen boşaltıldıktan sonra diğer takım 

kimlik, kıyafet kontrolü yapılarak tek tek sahaya alınacaklardır. Turnuvada yapılan iki maç arasındaki bekleme 

süresi en fazla 7 dakikadır. 

34- Takımları ile fotoğraf çekimleri saha dışında kurulan fotoğraf standında yapılacaktır. Saha içerisine Antranör, 

gözetmen, takım temsilcisi ve organizasyon komitesi görevlisi dışında kimse alınmayacaktır. 

35- Centilmenlik dışı hareket eden takımlar saha içinde anlaşmazlıklarını çözemez ise her iki takım -3 puanla 

cezalandırılır. Anlaşmazlığın şiddetine göre takım veya takımların ihraç kararı turnuva Komitesine aittir. 

36- Katılım ücreti 3.000. TL (ÜçbinTürkLirası) dır. 

37- 22 Eylül Çarşamba Günü akşamına kadar her takım dosyası ile birlikte turnuva bedeli 3.000.TL’yi ödemek 

zorundadır. Aksi durumda turnuvaya katılamayacaktır.  

38- Bu turnuvadan ihraç edilen oyuncular yada takımlar turnuvada (1 yıl) oynayamazlar. Turnuvaya katılmak için 

başvuran takımların evrakları ve oyuncuları incelendikten sonra başvurusu resmi olarak kabul edilir. Turnuvada 

oynaması sakıncalı olan futbolcu takım kadrosundan,  yerine yeni oyuncu bildirilmesi üzerine çıkarılır. Bu kural 

26.09.2021 tarihine kadar geçerlidir. Sonrasında oyuncu ekleme, değiştirme yapılamaz. 

39- Pandemi sürecinde olmamız ve yıl atlaması sebebiyle bazı kurallarda bu turnuvaya özel esneme yapılmıştır. 

Taraflar uyarılmış olup tekrarı halinde Turnuva Komitesi tarafından cezalandırılır. 

40- Turnuva bitiminde düzenleyeceğimiz ödül gecesine turnuvaya katılan tüm takımlar temsilci, teknik heyet ve 

oyuncuları katılmak durumundadır. Ödül gecesine katılmayan köy bir sonraki turnuvaya katılamayacaktır.  

41- Gerekli belgeler; 

a) Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya kamu tarafından kabul görmüş kimlik Fotokopisi 

b) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Yeni kimliklerde Nufusa kayıtlı yer belli olmadığı için Köyünü belirleme 

amaçlı istenmektedir.) 

c) 1 Adet  Fotoğraf 

d) Yerleşim yeri belgesi,  

e) Temsilci, Antrenör ve futbolcu taahhütnamesi  

 

42- 2019 yılında belgelerini veren oyuncuların tekrar belge getirmelerine gerek yoktur. Yeni oyuncular belgelerini 

tamamlamak durumundadırlar. 

43- Turnuvada oyun sırasında itilaflı olabilecek durumlarda Bkz. TFF kuralları geçerlidir. 

44- Turnuvaya katılacak takımlar,  temsilciler, teknik heyet ve oyuncular yukarıda belirtilen tüm maddeleri kabul 

etmiş sayılır.  
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(NOT: Aşağıdaki bilgiler okudum, anladım Ad- Soyad – İmza şeklinde el yazısı ile doldurulacaktır.) 

Takım Temsilcisi     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Takım Antrenörü  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Futbolcu Forma Numarası / Ad-Soyad ve İmzaları  

1. 10 

2. 11. 

3. 12. 

4. 13. 

5. 14. 

6. 15. 

7 16. 

8. 17. 

9. 18. 
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