
 
 

MERSİN TARSUS OSB CUP 2022 
HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI 

MÜSABAKA KURALLARI 
 

 
A. TURNUVANIN AMACI 
 
Mersin Tarsus Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirmek, 
kaynaştırmak ve çalışanlarının spor yaşantılarının devam etmesini sağlamak. 
 
B.  BAŞVURU YERİ 
 
Turnuvaya katılacak takımlar başvurularını Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Bölge 
Müdürlüğüne yapacaktır. 
 
C. TURNUVA SON BAŞVURU TARİHİ 
 
Turnuvaya son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 16:00’dır. 
 
D. TURNUVA KURA ÇEKİMİ TOPLANTI YERİ VE TARİHİ 
 
Turnuva kura çekimi toplantısı Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans 
Salonunda 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekimi toplantısına her takımdan en 
az bir temsilcinin katılımı zorunludur. 
 
E. TURNUVA BAŞLAMA TARİHİ 
 
Turnuva başlama tarihi 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü’dür. 
 
F. KATILIM KOŞULLARI 
 
1) Mersin Tarsus OSB CUP’da yer alacak katılımcı şirketler, MTOSB’de yer alan firmalarda en az 2 
aylık çalışanlarını oynatabilir. Katılımcı şirketler maksimum 10 kişilik Resmi Takım Listesi 
oluşturabilirler. 
 
2) Takımlar turnuvaya katılım formunu kaşeli ve ıslak imzalı olarak eksiksiz doldurmalı ve başvuru 
sırasında şirketlerin listede yer alan sporcularının son 2 aya ait SGK bildirgesi fotokopilerini ve 
kimlik fotokopilerini teslim etmeleri gerekir. 
 

G. TURNUVA KURALLARI 
 
1) Maçlar Mersin Tarsus OSB Spor Kompleksinde oynanacaktır. 
 
2) Turnuvada esas olan centilmence yarışmaktır. 
 
3) Turnuva süresince, maçlar sırasında ve dinlenme alanlarında, dini, siyasi, ırkçı söylemlerde 
bulunmak, propaganda yapmak, tartışmak yasaktır. Bu durumların yaşanması halinde Tertip 
Komitesi’nin alacağı kararlar kesindir. Bu konularla ilgili olarak alınan kararlara itiraz edilemez, 
itiraz olursa da değerlendirmeye alınmaz. 



 
 
 
4) Maçlarda Numaralı forma giyilmesi zorunludur.  
 
5) Takımlar 1 kaleci, 5 oyuncu olmak üzere 6 oyuncudan oluşur.  
 
6) Takımlar maksimum 10 kişilik liste vermek zorundadır. Her takım 1 sorumlu yönetici 
bulundurmalıdır. Sorumlu yöneticinin olmadığı maçlarda takım kaptanı sorumluluk üstlenecektir. 
Turnuva boyunca listelerde değişiklik yapılmayacaktır.  
 
7) Bir oyuncu birden fazla takımda yer alamayacaktır. 
 
8) Maçlar halı sahada oynanacağı için halı sahaya uygun ayakkabı ile mücadele edilecektir. 
Kesinlikle metal veya plastik dişli krampon, kundura vb. ayakkabılarla ve çıplak ayak ile 
oynanmasına izin verilmeyecektir. 
 
9) Maç başlamadan kadrolar Saha Koordinatöre teslim edilecek ve hakemler tarafından kontrol 
edilerek maça çıkılacaktır. Ligin başlangıcında bildirilen listede yer almayan bir oyuncu maça 
çıkarsa takımı hükmen mağlup olur. 
 
10) Takım listeleri Tertip Komitesince teslim alındıktan sonra, “lig başlamadan” zorunlu bir durum 
karşısında kadroda değişiklik yapma hakkı verilecektir. Bu konuda tertip komitesi yetkilidir. 
 
11) Takımlar müsabaka süresince 3 oyuncu değiştirebilir ancak oyundan çıkan oyuncu tekrar 
oyuna giremez.  
 
12) Lig maçları 2x25 dakika olarak oynanır. Devre arası dinlenme süresi 5 dakikadır. 
 
13) Kaptanlar arasında kura atışı ile top ve alan seçilir oynanacak futbol topunun seçimini hakem 

yapar. 

14) Maçlarda ofsayt ve taç kuralı haricinde uluslararası futbol oyun kuralları uygulanacaktır. 
Serbest vuruşlarda baraj mesafesi 3 metredir. 
 
15) Maçlarda galibiyete 3, beraberliğe 1 puan verilecektir. Mağlubiyet halinde puan verilmez. 
 
16) Maç başlama saatinde başlar ancak 10 dakika geçtiği halde en az 5 kişilik maç kadrosunu 
tamamlamayan takım maça çıkamaz ve 3‐0 hükmen yenik sayılır. 
 
17) Lig süresince 2 maça çıkmayan takım ligden ihraç edilir. Oynamış olduğu maçlar biten skoru ile 
kalan maçları ise aleyhine 3‐0 mağlubiyet olarak tescil edilir. 
 
18) Puanların eşit olması halinde önce, takımların kendi aralarında yaptıkları maçların skorlarına; 
eşitliğin devam etmesi durumda ise genel averaja bakılarak sıralama yapılacaktır. Puan ve averaj 
eşitliğinde fazla gol atan takım üstün sayılır. 
 
19) Maçlara alkollü sporcuların çıkmasına izin verilmeyecektir. 
 
20) Oyun esnasında bir takımın oyuncu sayısının kaleci dahil 4 kişiye düşmesi halinde maç tatil 
edilecektir. Maç sonucu bu takım aleyhine 3‐0 mağlubiyet olarak tescil edilir. Bu durumda hükmen 
mağlup takımın attığı gol var ise geçersizdir. 3‐0 Galip takımın attığı gol sayısı maçın tatil edildiği 
anda 3’ten fazla ise attığı gol hükmen galibiyete işlenir. 
 
21) Takımlar maç saatinde en az 20 dakika önce sahada hazır bulunacaktır. 
 
22) Turnuva maçlarını MTOSB Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği hakemler yönetecektir. 
Takımların maç yönetmek üzere belirlenen hakeme itiraz hakkı yoktur. Bir orta hakemin 
yönetiminde maç oynanır. 
 



 

 
 
23) Maçlarda görev alacak hakemler tertip Komitesi tarafından atanacaktır. 
 
24) Maçlarda görev alacak saha koordinatörleri Tertip Komitesi tarafından görevlendirilecektir. 
 
25) Turnuva programında Tertip Komitesi tarafından gerekli görülen hallerde değişiklik 
yapılabilecektir. Bu tür bilgilendirmeler takım yöneticilerine zamanında yapılacaktır. 
 
26) Her takım kendisine ait tek tip forma ile maçlarına çıkacaktır. Müsabaka esnasında forma 
renkleri her iki takımında aynı ise Mersin Tarsus OSB Bölge Müdürlüğü tarafından verilen 
antrenman yeleklerini giymek zorundadır. Kaleci forması takımlara uygun renkte seçilmelidir. 
 
27) Saha dışında bulunan yedek ve değiştirilmiş oyuncular da normal oyuncu statüsünde olup oyun 
kurallarına aynen uymak zorundadır. 
 
28) Müsabaka hakeminin oyun ile aldığı her karar kesindir. Kural hatası söz konusu olur ise Tertip 
Komitesi yetkilidir. 
 
29) Bu yönergede yer almayan konularla ilgili olarak Tertip Komitesinin alacağı karar geçerlidir ve 
kesindir. 
 
30) Turnuvaya katılan her sporcu, yönetici ve takım sorumluları turnuva kurallarına uygun hareket 
etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.  
 
31) Hava muhalefeti nedeniyle müsabaka hakem kararı ile iptal edilebilir veya ara verilebilir. İptal 
edilen müsabakanın skoru dikkate alınmaz. Ertelenen tarihi ve saati takımlara en az 1 gün önceden 
bildirilir. 
 
32) Final müsabakalarında normal süre beraberlik ile sonuçlandığında maçın galibi penaltı 
atışlarıyla belirlenecektir. 
 
33) Turnuvaya ilişkin haberler, duyurular, maç sonuçları ve maç programı www.mtosb.org.tr  web 
adresinde duyurular kısmında yayınlanacaktır. 
 
34) Disiplin Kurulu tarafından kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç olan veya 
cezalandırılan takım herhangi bir hak iddia edemez. 
 
35) Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü doğacak sağlık problemlerinden 
sorumlu değildir. Turnuvaya katılan oyuncular kendi sağlık kontrollerini yaptırmak zorunda olup, 
muhtemel sakatlık ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınması durumunda Mersin Tarsus 
Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 
 

H. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 
 
1) Aynı maçta 2 kez sarı kart gören oyuncu o müsabakadan ihraç olacaktır. Takımının takip eden 
ilk maçında görev alamayacaktır. 
 
2) Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere fiili, sözlü hareket 
ve hakaretlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler turnuvadan ihraç edilecektir. 
 
3) Turnuva süresince alınacak tüm disiplin hükümleri Tertip Komitesi tasarrufunda olup, kesindir 
ve itiraz edilemez. 
 
4) Oyundan direk ihraç edilen (kırmızı kart gören) oyuncu, Tertip Komitesi tarafından alınmış ayrı 
bir karar yok ise takımının takip eden en az 1 maçında görev alamayacaktır. 
 
 

http://www.mtosb.org.tr/


 
 
 
J. ÖDÜLLER 
 
1) Ligin bitiminde dereceye giren 1. Takım sporcularına 3.000 TL değerinde, 2. Takım sporcularına 
2.000 TL değerinde ve 3. Takım sporcularına ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verilecektir. 
 
2) Tertip Komitesinin belirleyeceği ligin en centilmen takımı plaketi hak eden ekibe verilecektir. 
 


