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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   
   
7. BAŞKANLIK KUPASI  
PERSONEL FUTBOL TURNUVASI – 2022 
 
 
AMAÇ; 

 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve tüm iştiraklerini 

kapsayacak şekilde kurum içi iletişimi güçlendirmek, motivasyonu arttırmak, birbirinden uzak çalışan ekiplerin 

iletişim, güven ve verimini arttırmak adına 16  Mayıs 2022 tarihi ile Personel Futbol Turnuvası kapsamında 

personellerimizi bir araya getiriyoruz. 

BAŞVURU SÜRECİ: 
 

1. Turnuva listeleri 18 Nisan 2022 - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü 
Spor Servisi Birimine teslim edilecektir. 

2. Fikstür çekimi 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 18.00 de Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Spor 
tesisinde yapılacak olup, fikstür çekim sonuçları (bbbgenclikkulubu.com) adresinden 
yayınlanacaktır. Fikstür çekimi katılımcı sayısı değerlendirilerek grup ya da eleme usulü 
çekilecektir. 

3. Turnuva 16 Mayıs 2022 Pazartesi tarihinde başlayacaktır. 
 
TAKIMLARA İLİŞKİN KURALLAR 
 
 

1. Takım listesine en fazla 12 oyuncu yazılabilecektir. Müsabakalar 7’şer kişi ile oynanacak olup 
takım listesine en fazla 5 yedek oyuncu yazılabilecektir (7+5=12 kişi).Turnuva süresince listede 
hiçbir şekilde değişiklik yapılamayacaktır. Eksik verilen takım listelerine son müracaattan sonra 
sporcu ilave edilemez. 

2. Katılımcılar sadece kendi Daire Başkanlığı içinde herhangi bir Şube Müdürlüğü kadrosunda 
turnuvaya katılım sağlayabilirler. Başka bir Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğü 
kadrolarında yer alamaz. Örn; Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde yeterli sayıda oyuncu çıkmaması 
durumunda aynı Daire Başkanlığı altında Veterinerlik Şube Müdürlüğünün kadrosunda katılım 
sağlayabilir. 

3. Her Daire Başkanlığı 3 takım ve her iştirak şirketi 5 takım ile turnuvaya katılım sağlayacaktır. Özel 
Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
1.Hukuk Müşavirliği ve Bursa Büyükşehir Belediyespor 1 takım ile turnuvaya katılım sağlayacaktır. 

4. Takım listeleri takım temsilcisi tarafından resimli olmak suretiyle teslim edilecektir. . Bir sporcu 
turnuva süresince birden fazla takımda yer alamaz. 

5. Turnuva görevlileri tarafından istenildiğinde, oyuncuların Personel Kimlik Kartı gösterme 
mecburiyeti vardır 

6. Takım başvuru listelerinde kurum amirinin (Daire Başkanı/Kurum Müdürü) onayı ve imzası 
gerekmektedir. 

7. Ekte yer alan takım sağlık taahhütnamesi her sporcu tarafından doldurulup imzalanması 

gerekmektedir. 
8. Turnuvaya katılacak takımlar formalarını ve diğer malzemelerini kendileri tedarik edecektir. 

Sponsorluk alınabilir. 
9. Takımların oyun alanına ulaşımı kendilerine aittir. 
10. Turnuva kura çekiminde her takımdan bir Temsilci’nin bulunması yeterlidir. 

https://www.bbbgenclikkulubu.com/
https://www.bursa.bel.tr/idari/teftis-kurulu-baskanligi-81
https://www.bursa.bel.tr/idari/1hukuk-musavirligi-23
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TURNUVA KURALLARI 
 

4. Maçlar 25’er dakikalık iki devre olarak oynanacak olup, devre arası 5 dakikadır. Ofsayt kuralı 
uygulanmayacaktır 

5. Maç saatleri ve turnuva programı (bbbgenclikkulubu.com) adresinden yayınlanacaktır. 
6. Müsabakalar  18:00 –19:00 / 19:00-20:00/ 20:00-21:00/ 21:00-22:00 saatlerinde başlatılacak 

olup ATICILAR FUTBOL TESİSLERİNDE oynanacaktır.  
7. Turnuva ile ilgili yapılacak olan tüm değişiklikler tertip komitesi tarafından yapılacak olup bunlar 

düzenli olarak (bbbgenclikkulubu.com) web sitesinden yayınlanacaktır.(tüm duyurular web 
sitesinden yapılacak olup telefon, mail, mesaj vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.) Takımlar tüm 
değişiklikleri buradan takip etmek zorundadır. Aksi durumlarda oluşabilecek mağduriyetlerden 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumlu değildir. 

8. Müsabakaların Grup veya Eleme usulü oynanması; 
 Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura çıkacaklardır. Grupta yer alacak 

takım sayısına göre bir üst tura çıkan takım sayısı değişebilir. Gruplarından finallere 
çıkan takımlar çapraz eşleştirilecektir.  Final maçları eleme usulü yapılacaktır.  

 Eleme usulü oynanacak müsabakalarda galip takım bir üst tura çıkacak, yenilen takım 
turnuvaya veda edecektir. 

9. Grup maçları tek devreli Lig usulüne göre yapılacaktır. Galibiyet 3 puan; Beraberlik 1 puan; 
Mağlubiyet 0 puandır. 

10. Eleme gruplarındaki müsabakalarda normal sürede beraberlik durumunda direkt 5’er penaltı atışı 
yapılır. Eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarına geçilir.   

11. Taç atışı ayak ile yapılır. Taçtan atılan top hiç kimseye değmeden direkt kaleye isabet ederse gol 
sayılmaz.  

12. Santradan atılan top hiç kimseye değmeden kaleye isabet ederse gol sayılır.  
13. Hükmen mağlubiyeti olan takım aynı puana sahip takımların en sonunda yer alır. 
14. İki takımın puan eşitliği halinde birbirleri ile oynanan maçta galip takım(ikili averaj) bir üst 

sırada yer alır. İkiden fazla takımın puan eşitliği halinde aynı puana sahip takımlar arasındaki 
maçlara bakılır. En iyi puan ve averaja sahip takımdan başlanarak sıralama yapılır. 

15. Genel averajda eşitlik bozulmaz ise en çok gol atan takım üst sırada yer alır.  
16. Turnuva başladıktan sonra sakatlık ve sağlık nedeniyle oynayamayacak durumda olan (rapor alan) 

sporcu yerine turnuva müddetince kadroya sporcu dâhil edilmeyecektir. 
17. Müsabakalarda, suni çim kramponu adı altında plastik ve demir dişli tüm krampon tarzı 

ayakkabıların giyilmesi yasaktır.  Maç öncesi hakemler tarafından gerekli kontroller yapılıp bu tarz 
ayakkabı giyen oyuncular kesinlikle oynatılmayacaktır. Müsabakalarda düz tabanlı halı saha 
ayakkabıları kullanılacaktır.  

18. Takımlar maç esnasında kaleci dâhil olmak üzere toplam üçer (3) oyuncu değiştirebilir. 
19. Geri paslar ve taç atışlarında kaleci topu elle alamaz (Kafa ve göğüs pasları hariç). 
20. Maçına eksik oyuncu ile gelen takım en az 1 kaleci 4 oyuncu ile maça başlayabilir. Daha az olması 

halinde, hiç gelmemesi durumunda ve maç başlama saatinden 10 dakika geç gelmesi durumunda 
o takım 3-0 hükmen mağlup sayılır. Ayrıca müsabaka içerisinde 3 kırmızı kart görüp sahada 4 
kişi kalınması halinde o takım o anda galip bile olsa 3-0 hükmen mağlup sayılır, rakip galip ise o 
anki skor geçerli sayılır.  

 
 
 
 

https://www.bbbgenclikkulubu.com/
https://www.bbbgenclikkulubu.com/
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CEZAİ YAPTIRIMLAR 
 

1. Turnuva tertip komitesinin belirlemiş olduğu turnuva kurallarına uymayan takımlar ile cezalı ve 
kaçak oyuncu oynatıldığı tespit edilen takım turnuvadan ihraç edilir.  

2. Aynı maçta 2 sarı kart gören oyuncu ilk oynanacak 1 maç ile direkt kırmızı kart gören oyuncu ise 
sonraki 2 maç oynamama cezası alacaktır. ( Hakemin vermiş olduğu rapor doğrultusunda cezalarda 
değişiklik yapılabilir.) 

3. Takımlarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli haricinde oyuncu oynatan takımlar, 
turnuvadan ihraç edilir. 

4. Hakemlere ve diğer rakip takım oyuncusuna uygunsuz söz ve davranışta bulunan sporcuya ve 
takıma hakemin vereceği rapor doğrultusunda tertip komitesinin belirleyeceği cezai müeyyide 
uygulanacaktır. Ayrıca gerekli disiplin cezasının uygulanması için tutanak tutulacaktır. 

 
ÖDÜL 

1. Turnuva birincisi takıma belirlenen spor mağazasında kullanılmak üzere 12.000 TL değerinde 
hediye çeki, 

2. Turnuva ikincisi takıma belirlenen spor mağazasında kullanılmak üzere 9.000 TL değerinde hediye 
çeki, 

3. Turnuva üçüncüsü takıma belirlenen spor mağazasında kullanılmak üzere 6.000 TL değerinde 
hediye çeki, 

4. Turnuva dördüncüsü takıma  kupa, 
5. En centilmen takımada kupa,  

verilecektir.  
 

 
Turnuvaya katılan takımlarımıza Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Turnuva Tertip Komitesi 
olarak başarılar dileriz.  
 
TURNUVA TERTİP KOMİTESİ 
 

Sıra  
AD – SOYAD 

 
GÖREVİ 

1 NURULLAH YILDIZ Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı 
2 UFUK YILDIZ Spor İşleri Koordinatörü 
3 EMRE YARDIMCI Spor İşleri Birim Personeli  
4 ÖZGE SARP Spor İşleri Birim Personeli 
5 ÖNDER BALTA Memur 

 
Turnuva Başlangıç Tarihi : 16 Mayıs 2022 Pazartesi 
Oynatılacak Yer                : Şahin Başol Spor Kompleksi  - Çift Halı saha  

Adres    : Yunus Emre Mahallesi Dikencik CD. No:14/4 Yıldırım BURSA 
İletişim   : ( 0 224 ) 360 92 42 
Tesis Sorumlusu  : Şenol Sedat DURMUŞ /  0542 828 43095 
 
EVRAK TESLİMİ KAYIT İÇİN 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Merinos AKKM Osmangazi / BURSA 
İdari İşler: Şefik Hakan YENEN / Emre YARDIMCI 
Tel: 0 224 716 22 50 / 0 224 716 22 59 (İdari İşler Dâhili) 
 
 

Bu Turnuva Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tertip Komitesi tarafından düzenlenmektedir. Turnuva 
ile ilgili her türlü tasarruf hakkı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tertip Komitesine aittir. 


