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ORDU BAROSU 
 

KARADENİZ VE BÖLGE BAROLARI FUTBOL  TURNUVASI 
STATÜSÜ VE OYUN KURALLARI 

 
A)KATILMA KOŞULLARI                                                                                                                                                                                                                                                      
 
1-19.04.2012-23.04.2012 tarihleri arasında Avukatlar kapsamında yapılacak olan 
Karadeniz ve Bölge Baroları Futbol Turnuvası katılım koşulları ve oyun kuralları aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir. 
 
FUTBOL 
1-Turnuva; oniki (12) takım ile sınırlı tutulmuştur. 
 
(Maçlar Durugöl Spor Tesisleri 1-2 nolu suni çim  sahasında  yapılacaktır.) 
 
2-Takımlarda katılımcı oyuncu sayısında sınırlama uygulanmayacaktır. 
 
3-Takım kadroları Hukuk mesleğini icra eden Avukat, Stajyer Avukat, Hakim, Stajyer Hakim, 
Savcı ile adliye personeli, (katip, mübaşir vs.) ve avukat katibinden oluşur. Takımlarda 
oynayacak Avukat, Stajyer Avukat, Hakim, Stajyer Hakim, Savcı sayısında sınırlama 
bulunmamaktadır. Ancak takımlar Avukat Katibi ve Adliye Personelinden  3 (ÜÇ) oyuncuyu 
geçmeyecek şekilde listesinde bulundurabilecek ve oynatabilecektir. Avukat katiplerinin TBB 
veya Barolarından alınacak kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.  
 
Tüm oyuncuların mesleki konumlarını meslek kimlikleri ile teyit  etmesi   gerekmektedir.  
 
4-Zaman kazanmak amacı ile  katılımcı  takımlar   arasında   kura  önceden  çekilmiş olup 
ekte, müsabaka programı sunulmuştur.  
 
B) KAYIT  KOŞULLARI  
 
1- Genel   Şartlar 
 
-Karadeniz Bölge Baroları Futbol Turnuvası meslektaşlar arası kaynaşmayı sağlamaya, 
dayanışmayı artırmaya yönelik olarak planlandığından Düzenleme Kurulunun, kimliklerini 
açıkça belirtemeyen kişileri   yarışmalardan   hariç tutma hakkı saklıdır.  
-Her takım bir temsilci  belirleyip bu temsilciyi düzenleme kuruluna bildirilecek ve    
düzenleme kurulu sadece o temsilci ile koordineli çalışıp temsilcinin taleplerini     
değerlendirmeye alacaktır. Temsilci dışındaki kişilerin dilekleri değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
- Takım temsilcileri  kayıt  için, Ordu Baro Başkanlığı Turnuva Düzenleme Kuruluna hitaben 
yazılı bir yazıyı baroya fakslamaları ayrıca takımlarda bulunan oyuncular için aşağıda yazılı 
belgeleri en geç 14.03.2012 tarihinde  Düzenleme  Kurulu’na ulaşacak şekilde göndermiş 
olmalıdır. 
 
2-  İstenen   Belgeler ; 
      a-Avukatlık Kimlik fotokopisi,(diğer meslek gurubu mensupları için kurum onaylı   
meslek  kimlik fotokopisi)  

b-Takım    kadrolarının    belirtildiği  ve  üyesi olunan  barodan   alınacak    tasdikli  liste                          
c- Futbol oynamaya elverişli sağlık raporu 

      d-Müsabakalar esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek tüm sakatlık, hastalık ve    
kazalar sebebiyle organizasyonlardan maddi manevi herhangi bir tazminat ve tedavi gideri   
talep edilmeyeceğine, tüm tedavi giderlerinin kendilerince  karşılanacağına dair oyuncuların  
imzalarını  havi   taahhütname. 
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      e-1(bir)  adet  vesikalık  fotoğraf. 
 
      Lisanslar  Oyunlar başlamadan önce düzenlenecek ve hiç bir takım ve oyuncusuna oyunlar  
sırasında  ek  lisans düzenlenmeyecektir. 
 
     Düzenleme  Kurulu, kimlik  belgelerinin aslını görüp ve inceleme yaparak lisansları  
takımlara   teslim edecektir.Ayrıca oyunların devamı  sırasında  her  zaman  kimlik  belge  
asıllarını  talep  etmeye yetkilidir.Kimlik asıllarının ibraz edilmediği  hallerde, lisans iptali 
yapmak her zaman  düzenleme  kurulu yetkisindedir. 
 
     İstenen belgeler,  en  geç  14 Mart 2012  tarihine  kadar   elimizde   olması   
kaydı  ile; Ordu Baro Başkanlığı’na veya Ordu Barosu Saymanı Av.İlhan KURT’a 
Selimiye Mah. Lise Cad. No:4/109 (Vakıf İşhanı) ORDU GSM 0.532.701 07 94’’  
Adresine posta  veya  kargo  ile  dosya halinde gönderilecektir. 
 
C) YARIŞMA KURALLARI 
 
1-Futbol da Uluslararası (FİFA) oyun kuralları geçerli olup futbol federasyonun  
yönetmelikleri esas alınacaktır. Maçlar düzenleme kurulu tarafından görevlendirilen   
federasyon   hakemlerince yönetilecektir. 
 
2-Her müsabakada düzenleme kurulunca görevlendirilecek gözlemci görev alacaktır. 
Gözlemciler düzenleme kurulu üyeleri tarafından seçilecektir. 
 
3-Her takım yarışmalardan 30 dakika önce o maçın yetkilisine yarışmada yer alacak 
oyuncuların  isimlerinin yazılı  olduğu  bir  listeyi  lisanslarla birlikte vermek zorundadır.  
Aksi  durumda  düzenleme  kurulu  o yarışma  hakkında  yönetmeliklere  göre  karar alır. 
 
4-Oyunculara katılacak her futbol takımının bir numaradan doksan dokuz  numaraya  kadar  
biri açık renk olmak üzere iki  takım  formasını hazır  bulundurmaları  gerekmektedir. 
 
5-Her oyuncunun  zorunlu  yarışma  ekipmanının  (tozluk, tekmelik, v.b.) kurallara uygun   
olması ve yarışma  sırasında kullanmaları gerektiğinden eksik malzeme ile oyun alanına  
çıkamayacaktır. 
 
ÖZEL KURALLAR 
 
a) Futbol maçları  SUNİ  ÇİM  SAHADA  ve  on  bir  (11)  oyuncu  ile  oynanacaktır. 
 
b) Her  takımın  maç  süresi  boyunca  dört (4)   oyuncu  değiştirme  hakkı vardır. Değişiklik   
ile futbolda oyun dışına çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez. 
 
c)Kart uygulaması  FİFA kuralları aynen  uygulanacaktır. Direkt  kırmızı   kart  gören  oyuncu  
o maçı takip eden  ilk  maçta oynayamaz.Eylem  daha  ağır  bir  cezayı   gerektirdiği   taktirde  
(oyunlardan  diskalifiye vs.) cezası  ayrıca disiplin kurulunca verilir. 
 
d) Kırmızı kartlara  verilecek cezalar  TFF  ceza yönetmeliğindeki  esaslara  göre uygulanır. 
 
e)Futbol maçları 35 dakikalık iki devre halinde oynanır.Her takım sahaya en fazla on 
sekiz  kişilik isim listesi vererek çıkacaktır. 
 
f)Maçlar sırasında güvenlik bulunmayacağından sporcuların centilmenlik kurallarına  
uymaları gereklidir. Takım kaptanları veya yöneticileri  takımlarının  spor  oyunları  süresince   
kurallara  uygun  harekette  etmelerinden  sorumludur. 
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g)Maçlarda sağlık ve spor malzemesi yarışmacı takımların kendilerince 
sağlanacaktır.Yarışmacılar sağlık raporları ve taahhütnameler doğrultusunda sağlıklarını   
kontrol  altında  tutacaklardır. 
 
D)FUTBOL  MÜSABAKALARI  VE STATÜ 
 
1- Eleme  yarışmaları  
      Maçlar dört gruplu 3(üçer)’er takımlarla oynanacaktır. Maçlar sonucunda gruplarında 
birinci olan yarı final maçları oynayacaktır. Gruplarda puan eşitliğinde olması halinde 
takımların kendi aralarında oynadıkları maçlara bakılacaktır. Puan eşitliği halinde 
derecelendirmeye kendi aralarında yaptığı maç sonucu, averaj, atılan fazla gole göre karar 
verecektir. 
      Gruplarda oynanan maçlar sonucunda tüm müsabakaların sonuçları, averaj ve atılan gol 
sayısının eşit olması halinde üç takım arasında takım temsilcilerinin katılımıyla çekilecek 
kura sonucunda yarı finale çıkan takım belirlenecektir. 
 
2- Müsabaka Süreleri 
2.1 Futbolda müsabakalar, otuz beş  (35) dakikalık  iki  devre halinde oynanacaktır. 
2.2 Yönetmeliğe uygun süreler sonunda  maç sonucunda berabere  kalma durumunda sadece 
final maçı 10’ar dakikalık iki devre halinde uzatılacak, bu süre sonunda beraberlik 
bozulmadığında seri penaltı atışlarına geçilecektir.Uzatma  devrelerinde  altın  veya gümüş 
gol  uygulaması  yapılmayacaktır. Seri  penaltı  atışlarında  ilk   beş  penaltı  atışları   
sonucunda   beraberlik  bozulmazsa  seri  penaltı  atışlarına  takımlardan  biri  öne  geçinceye  
kadar  tek atış  yapılarak  devam  edilecektir. Diğer maçlarda doğrudan seri penaltı atışlarına 
geçilecektir. 
 
E)  KURA ÇEKİMİ 
-Müsabakaların başlamasından önce aşağıdaki kurallar  doğrultusunda kura çekilişi  
yapılmıştır. 
-Kura çekiminde turnuvaya katılan tüm  takımlar aynı torba içerisinde eşit  bir  şekilde  kura 
çekimine tabi tutulmuş olup,yapılan kura çekimi sonucunda takımlar A,B,C,D grupları olarak 
üçer takımdan oluşturulmuştur. 
 
F)  DÜZENLEME  KURULU  (Oyunlar  başlayınca İcra Kurulu) 
                                                                    
1-Av. İlhan KURT (Başkan)  
2-Av. Adem Pilav (Başk.Yard.) 
3-Av. Ahmet Çoruh (Asbaşkan) 
4-Av. Tarık Kuralay (Genel Sekreter)  
5-Av. Tayfun Gökalp (ÜYE) 
6-Av. Murat Korgan (ÜYE) 
7-Av. Turgay Kalyoncu(ÜYE) 
 
-Turnuva başlayıp Yürütme Kurulu oluşuncaya kadar oyunların   düzenlemesinden sorumlu 
ve yetkilidir. 
 
-Turnuvanın başlaması ile birlikte düzenleme kurulu üyeleri, yürütme(icra) kurulunu  
oluşturur.   Yürütme Kurulunun görevleri arasında yarışma sonuçlarını tescil etmek, her 
takımın  bildireceği  takım  temsilcileriyle gerektiğinde  bilgilendirme toplantılar  yapmak ve 
itiraz  ile başvurular (maç  sonucu  ile  disiplin  kurulu   kararları  hariç, bu kararlara itiraz   
edilemez)  hakkında  kararlar almak vardır. Yürütme  kurulu her gün maçlar  bitiminde  
toplanarak  karar verir. Kurulun çalışması için çoğunluk esası  ile  kararlarını verir. Acil  
durumlarda  başkanın   çağrısı ile kurul olağanüstü toplanır. Kurul Salt çoğunluk ile toplanır, 
toplantıya katılanların çoğunluğu ile İVEDİ olarak karar verir. 
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-Takım  temsilcileri, müsabakaya ilişkin  itirazlarını yazılı olarak ve maçın  bitimini takip  
eden iki saat içerisinde yürütme kuruluna yapmak zorundadır. Kurul itirazı o günkü 
toplantısında  karara bağlar. Yürütme kurulunun verdiği kararlar kesindir. 
 
G)TAKIM TEMSİLCİLERİ 
 
Katılan her takım: 
 
-Kendisini tam yetki ile temsil edecek bir temsilciyi Düzenleme  Kuruluna  bildirecektir. 
-Takımlar oyunlar öncesinde katılımla ilgili her tür soruyu açıklığa kavuşturacak, tüm   
iletişimi  mümkünse   bu   temsilci   marifeti ile  sağlayacaktır.  
-Bu   temsilci  turnuva  süresince tavsiyeleri almak üzere Düzenleme  Kurulu ile temas   
görevini  sürdürecek, turnuva süresince  Düzenleme  Kurulu  ile iletişim  halinde   olacak, 
olası itiraz,başvuru, bilgi alma ve kararları tebellüğ etme görevini sürdürecektir.    
Görevlendirilecek bu temsilci dışındaki kişilerin itirazları ve müracaatları dikkate  
alınmayacaktır. 
 
H)  DİSİPLİN  KURULU 
 
  Turnuvanın başladığı tarihten itibaren turnuva süresince, ulusal federasyonların          
disiplin/ceza  yönetmelik ve talimatlarını uygulamak üzere  aykırı  davranışta   bulunanlar   
hakkında  hakem ve delege/gözlemci  raporları  doğrultusunda takım ve oyuncularla  ilgili 
cezalara karar vermek oyuncuların disiplinini  sağlamak amacı ile Yürütme  Kurulu  
tarafından, uzman  kişiler  arasından  seçilecek üç  asil ve bir yedek  üyeden  oluşacaktır.   
  Kurul her gün maçlar bitiminde toplanarak karar verir, verdiği kararları uygulanması 
amacı ile yürütme kuruluna iletir. Kurulun çalışması için çoğunluk aranmaz. Kurul  katılan 
üyelerle  çalışmalarını  yapar, çoğunluk esası ile kararlarını verir.  
  Disiplin  kurulu  yarışma  alanında  ve  tesislerinde  (saha içi, saha  kenarı, soyunma 
odaları ve seyirci  bölümü vs. eklentilerin tamamı dahil) fair play ve spor ahlakı ile ilgili 
kriterlerin yanı meslek vakar ve etiğine uygunsuz  davranışlar ile ilgili her  türlü  
olumsuzlukları ve delili  değerlendirmeye alır, gerektiğinde  oyunlardan ihraç cezası da  dahil  
her  türlü ceza ve tedbir kararlarını almaya yetkilidir.  
  Kurul  kararını işleri gereği ivedilikle almak zorunda olduğundan kurula sevk edilen  
sporcuların  savunma yapmaları  için  tebligat  yapmak, ilgili  kişi  veya  takım  temsilcileri 
ceza  gerektiren olayda bir saat içerisinde savunmalarını resen yapmak zorundadır.  
  Savunma verilmemesi   durumunda  disiplin kurulu savunma olmaksızın kararını 
verir. Disiplin Kurulunun verdiği kararlar  kesindir. 
 
 
DİSİPLİN  KURULU ÜYELERİ 
 
1-Av. Atilla TÜRK (Başkan)  
2-Av.Bahri Bayazıdoğlu (Başk. Yard.) 
3-Av.Serkan Durmuşoğlu (Genel Sekreter)  
 
Av.Murat Korgan-Yedek Üye 
 
-BU  YÖNETMELİK  ESASLARINA  GÖRE   KAYIT  YAPTIRAN   TAKIMLAR  VE  
OYUNCULARI  KARADENİZ BÖLGE BAROLARI FUTBOL  TURNUVASININ  
TÜM  KOŞULLARINA  TAM  OLARAK  UYMAYI  KABUL  VE  TAAHHÜT ETMİŞ  
SAYILIRLAR. 
 
-KARADENİZ VE BÖLGE BAROLARI FUTBOL TURNUVASI TÜM  
KATILIMCILARINA TEŞEKKÜR EDER, BAŞARILAR  DİLERİZ. 
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NOT : Konaklama için baromuzun irtibat kurduğu TESK Otel, Anemon Otel,  
Hilton vs. Otelinden indirimli fiyatlar almıştır. Konaklama ile ilgili her türlü 
tasarruf  (rezervasyon, fiyat, ödeme) katılımcı baroya aittir.  
 
 
 
Baro Başkanlığı irtibat: 
Tel & Faks:0(452) 214 01 37-38   
         
Z.Taner Bayramiç  -0(506) 336 05 82     
Baro Müdürü 
 
 
 
Av.İlhan KURT 
Ordu Barosu Saymanı 


