
- 1 - 

TÜRKİYEFUTBOL FEDERASYONU 
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ 

Sayı    : Fut. İl. Tem/        İstanbul 22.06.2016 

Konu  : Tertip Komitelerinin Kararları Hk. 

İlimiz Amatör 2. Amatör Lig Futbol Tertip Komitesi’nin almış olduğu kararların sureti aşağıya 

çıkartılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Ali M.TANRIYAŞÜKÜR 
TFF İstanbul İl Temsilcisi  

S U R E T 
2. AMATÖR LİG FUTBOL TERTİP KOMİTESİ KARARLARI 

KARAR NO: 15/1 
Karar Tarihi 21.06.2016  
Yeniufuk Spor Kulübü’nün Etilerspor takımı hakkında yapmış olduğu itiraz usulüne uygun olduğundan 

görüşüldü: 

Yapılan itirazda; Etilerspor takımının İstanbul Trabzon müsabakasında yaşanan olaylar neticesinde 

hükmen yenik sayıldığı, Sarıgöl Birlik maçına ve Yeniufuk maçlarına çıkmadığı belirtilmiştir. 

a) Etilerspor – İstanbul Trabzon müsabakasında Etilerspor takımının 5 futbolcusunun kırmızı kart 

görmesi sonucu maçın tatil edildiği müsabaka görevlilerinin raporlarında belirtilmiş olup Tertip 

Komitesi ise Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22.Maddesinde HÜKMEN YENİK SAYILMALAR başlığı 

altında a fıkrasında yazılı “müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu 
sayısının 6 kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilmez” hükmü doğrultusunda 

07.06.2016 tarih ve 13/5 sayılı karar ile Etiler takımının hükmen yenik sayılması kararı vermiştir. 

b) Etilerspor – Sarıgöl Birlik müsabakasına Etilerspor takımının 8 futbolcu ile geldiği için 

müsabakanın oynanamadığı müsabaka hakeminin raporunda belirtilmiş olup Tertip Komitesi 

Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22.Maddesinde HÜKMEN YENİK SAYILMALAR başlığı altında a 

fıkrasında yazılı “Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir 
kadro ile çıkmak” hükmen yenilgi sebebidir hükmü doğrultusunda 14.06.2016 tarih ve 14/4 sayılı 

kararı ile Etilerspor takımına hükmen mağlubiyet cezası vermiştir. 

c) 15.06.2016 tarihli Yeniufuk – Etilerspor müsabakasına Etilerspor takımı her ne kadar 11 kişilik 

esami listesi vermiş olsa da takımın sahada olmadığı hakem raporunda belirtilmiştir. Futbol 

Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesinde yazılı “Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile 
belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen ….”  Takımlar hakkında hükmen mağlubiyet 

cezası verilip 3 puan silineceği ve para cezası verileceği hükmü doğrultusunda Etilerspor takımının 

bu müsabakada 3-0 hükmen yenik sayılıp 3 puanının silinmesine, ayrıca; hakem ve personel 

masrafı 300 TL’nin Etilerspor kulübünden tahsiline, ödenmediğinde İl Disiplin Kurulu’na sevkine 

ve lisans işlemlerinin durdurulmasına, 

d) Yeniufuk Spor Kulübü’nün; Etilerspor takımının ligden ihraç edilmesi gerektiği yönünde yaptığı 

itirazla ilgili olarak, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesinin ikinci paragrafında yazılı “bir 

lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber 

müsabakayı terk eden…..” takımlar hakkında ligden ihraç kararı verilebileceği açıkça belirtilmiştir. 

Etilerspor takımının ligden ihraç edilebilmesi iki kez müsabakaya gelmeme şartının oluşmadığı; 

(Sarıgöl Birlik maçına eksik gelmiş (FMT 22/a, Yeniufuk maçına gelmemiş FMT 24/1-a) açıkça 

görülmektedir. 

e) Bu durumda Yeniufuk takımının yapmış olduğu itirazın reddine, depozitonun gelir sayılmasına, 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.        

Başkan       Üye        Üye        Üye        Üye 

                İmza          İmza           İmza                               İmza           İmza 

Aslı gibidir. 
22.06.2016 


