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AMAÇ 

Gümrüklü Antrepolar Dostluk Turnuvası,  

Antrepo Sektöründe 

birlik beraberlik bağlarının sıkılaştırması ve  

iletişimin attırılması amacıyla  

GAİD ve Gümrük TV işbirliğiyle 

organize edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

     



 

2 
 

1. TURNUVAYA KİMLER KATILABİLİR 

Gümrüklü Antrepolar Dostluk Turnuvasına,  

o Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri, 

o Gümrük İdareleri, 

o Antrepo İşletmeleri 

Katılabilir. 

2. TANIMLAR 

Turnuva : Gümrüklü Antrepolar Dostluk Turnuvasını 
 
Organizasyon Firması : Gümrük TV’yi 
 
Organizasyon Komitesi : Organizasyon şirketi tarafından turnuvaya katılan takım 
yöneticileri arasından seçilecek 5 (Beş) kişiden oluşturulan, Gümrüğe Gönül Verenler 
Dostluk Turnuvası boyunca belirtilen yazılı kurallara göre turnuvayı yönetecek bir 
başkan ve dört üyeden olmak üzere toplam 5 (Beş) üyesi bulunan komiteyi 
 
Organizasyon şirketi tarafından futbol bilgisine sahip yetkin bir kişi organizasyon 
komitesi başkanı olarak atanabilir. 
  
Organizasyon Komitesi Temsilcisi : Müsabakalarda Organizasyon Komitesini 
Temsilen bulunan Organizasyon Komitesi tarafından görevlendirilen kişiyi 
 
Takım Temsilcisi : Müsabakalarda organizasyon komitesine nezdinde takım 
hakkında bildirilecek kararları ve takıma tebliğ edilen kararları uygulayacak kişiyi 
 
Takım   : Turnuva Tanıtım Kitapçığında Belirtilen Kurallara uygun olarak 
oluşturulan oyuncular topluluğunu 
 
1.Tur   : Puan usulüne göre oynanacak en çok puanı toplayan iki 
takımın finallere yükseleceği elemeleri 
 
2. Tur (Eleme turu)  : 1.tur maçlarından sonra bir üst tura çıkan takımlar 
arasında oynanacak eleme usulü maçları  
 
Finaller  : Tek maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final, yarı 
final, üçüncülük ve final maçlarını   
 

ifade eder. 
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3. BAŞVURU 

3-1 Başvuru Hakkında Genel Bilgi 
 

Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte www.eniyitakim.com web adresi üzerinden 

elektronik ortamda başvuruda bulunulur. Sistem üzerinden yapılacak başvuruda; 

o Turnuvaya katılım için www.eniyitakim.com olunması gerekir. 
o Başvuru Formu, 
o Forma seçimi formu, 
o Muvafakatname, 
o Marka Kullanım ve takım temsilcisi izin yazısı, 
o Turnuva kurallarına uyum beyanı, 
o Takım Kadrosu Beyanı, 
o Başvuru evraklarını imzalayan şirket yetkilisinin imza sirküleri, 
o Oyuncuların SGK hizmet listesi yada işe SGK giriş bildirgesi, 
o Turnuva Katılım Bedeli ve forma bedeli organizasyon firması hesabına ödenmiş 

olduğuna dair banka dekontu  
 
Bulunmalıdır. 

 

Takım Kurma 

Turnuvaya tek başına bir antrepo işletmesi veya bir gümrük idaresi katılabileceği gibi 

birden çok antrepo işletmesi tarafından takım oluşturularak yada antrepo işletmesi ve 

gümrük idareleri tarafından ortak takım da oluşturulabilir.   

Takım oyuncuları antrepo şirketi personeli yada gümrük idaresi personeli olmalıdır. 

Grup firmalarında aynı grupta yer alan şirketlerin çalışanları takıma alınabilir. Ancak 

grup şirketinden alınan oyuncu sayısı 15 kişilik kadroda 5 (beş)’i, Maç kadrosundan 2 

(iki)’yi geçemez.  

Birden fazla şirketin veya idarenin bir araya gelerek oluşturulacak takımlar olması 

durumunda gümrük idarelerini ve şirketleri temsil edecek tek bir yetkili tayin 

edebilirler. Bu durumda her idarenin ve şirketin Takım Temsilcisini yetkili tayin 

ettiklerine dair yetki yazısı ibrazı zorunludur. 

Oyuncuların turnuva başvuru tarihinden bir ay önce belirtilen şirkette SGK girişinin 

yapılmış olması gerekir. Gümrük idareleri için idare amiri imzalı takım kadrosunun 

gümrük idaresi personeli olduğunu gösterir imzalı beyanı istenir. 

Başvurunun Tamamlanması 

Turnuva son başvuru tarihinden önce turnuva katılım ücretini yatırmış olsa bile 

başvurusunu sistem üzerinden tamamlamayan takımların başvuru ücreti iade 

edilmez. 

http://www.eniyitakim.com/
http://www.eniyitakim.com/
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Başvurular Turnuva Organizasyon Şirketi tarafından değerlendirilir. Organizasyon 

Firmasının yapacak değerlendirme sistem üzerinden bildirilir. Ayrıca başvurusu kabul 

edilen takımlar www.eniyitakim.com web sitesinde yayınlanır. 

Turnuvaya katılan takımlar turnuva boyunca Organizasyon Şirketi tarafından 

bilgilendirilir. 

 

3-2 Katılım ve Forma Ücreti 

Turnuvaya katılım ücreti takım başına 12.000 (On İki Bin) + KDV Türk Lirasıdır. 

Forma ücreti 15 (On beş) adet forma üzerinden hesaplanır. Forma ücreti toplam 

4.500,00 TL + KDV’dir. Katılım ücreti ve forma ücreti başvuru sırasında organizasyon 

firmasına banka hesabına havale yoluyla ve kredi kartıyla ödenebilir.  

Organizasyon Şirketi banka hesabı; 

Resmi Hesap  
Hesap İsmi : Erdem İLBEYİ 
Banka : Yapıkredi Bankası Bahçeşehir ŞB.  
IBAN : TR23 0006 7010 0000 0074 5079 06  

4. TURNUVA HAKKINDA GENEL BİLGİ 

o Turnuva Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri, Gümrük İdareleri ve Gümrüklü 

Antrepo İşletmeleri Şirketleri tarafından oluşturulacak takımlarla oynanır. 

o Takım kadrosu en fazla 15 (On Beş) kişiden oluşur. 

o Eleme turunun (2.tur) tamamlanmasından sonra 15 (On Beş) kişilik takım 

kadrosunda değişiklik yapılabilir. Yapılacak değişiklikler Organizasyon 

Komitesine bildirilmek zorundadır. Bildirimde bulunulmaması durumunda 

değişiklikler kabul edilmez. 

o Takım kadrolarında yer alacak oyuncuların, gümrük idaresi takımları için 

gümrük personeli olması, şirketler için ise başvuru formunda belirtilen şirketlerin 

çalışanı olmaları zorunludur. 

o Turnuvada ilk tur grup maçları şeklinde lig usulüne göre oynanır. 

o İlk tur maçlarının tamamlanmasının ardından her gruptan en çok puanı toplayan 

dört takım bir üst tura çıkmaya (eleme turu) hak kazanır. 

o Eleme turunu geçen takımlar finallere katılmaya hak kazanır. 

http://www.eniyitakim.com/
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o Finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final maçı şeklinde tek maç 

üzerinden elemeli olarak oynanır. 

o Final maçını kazanan takım turnuvanın şampiyonu olarak ilan edilir. 

o Şampiyon olan takıma şampiyonluk kupası verilir. Şampiyon takım ve bir 

sonraki organizasyona katılım ücreti ödemeden direk katılır. 

o Turnuvada yarı finale kalan takımların tüm oyuncularına ve takım yöneticilerine 

turnuvaya katılımlarından dolayı teşekkür madalyası verilir.  

o Maç sonrasında her takımdan bir yönetici veya bir oyuncu oynanan maç 

hakkında Gümrük TV’ye beyanat vermek zorundadır. 

5. TURNUVA KURALLARI 

5- 1-GENEL KURALLAR 

o Müsabakalar halı sahada oynanır.  

o Müsabakalarda çivi krampona müsaade edilmez. Tekmelik zorunludur. 

Tekmelik takmayan sporcuya bir uyarı ve sonrasında ihtar (sarı kart) verilir. 

o Müsabakayı hakem yönetir. 

o Müsabaka hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem 

Komitesi (MHK) tarafından belirlenir. 

o Takımlar maçtan en az önce yarım saat önce maçın oynanacağı sahada hazır 

bulunur. 

o Takımlar her maça bir temsilci ile katılmak zorundadır. 

o Her maçta bir Organizasyon şirketi temsilcisi ve sağlık görevlisi bulunur. 

Turnuva kurallarına uymamakta direnen, ahlaka mugayir söz, davranış, kötü söz, 

küfür, hakaret, şiddet içeren davranışlar, hakeme sözlü ve fiziksel saldırı içerisinde 

bulunan oyuncu ve takımlar turnuvadan diskalifiye edilir. Alkol, uyuşturucu madde 

kullanımı saha içinde ve saha dışında kesinlikle yasaktır. Bu tip maddeleri tüketerek 

maça çıkmak veya seyirci olarak bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu gibi davranışlardan 

takım temsilcisi sorumludur. İstenmeyen olaylarında cereyan etmesi durumunda 

takım temsilcisi organizasyon şirketine yardımcı olmakla yükümlüdür.  
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5- 2 TUR ATLAMA 

5-2-1 İlk Tur Maçları 

İlk tur gruplar halinde puan maçı şeklinde lig usulüne göre oynanır. En fazla puanı 

toplayan 4 (dört) takım bir ikinci tura yükselir. İlk tur maçları sonunda aynı gurupta 

bulunan takımların puanlarının eşit olması durumunda; 

o İlk olarak gol averajı göz önünde bulundurulur. Gol averajı fazla olan takım bir 

üst tura yükselir. 

o Eşitlik bozulmaması halinde iki takım arasında oynanan maçlarda ki galibiyet 

sayısına bakılır. Galip gelen takım bir üst tura yükselir. 

o Gol averajının da eşit olması durumunda takımlar arasında oynanan maçlarda 

ki averaja bakılır. Bu durumda gol averajına sahip olan takım bir üst tura 

yükselir. 

o Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise yazı tura atılmak suretiyle bir üst tura çıkan 

takım belirlenir. 

5-2-2 İkinci Tur Maçları 

o Eleme turu aynı bölgede bulunan grupların (Avrupa-Anadolu) bir üst tura çıkan 

takımları arasında oynanır. Bir grubun lideri diğer grubun dördüncüsüyle, ikincisi 

diğer grubun üçüncüsüyle, üçüncüsü diğer grubun ikincisiyle ve dördüncüsü 

diğer grubun lideri ile oynar. 

o Eleme usulüne göre oynanacak ikinci tur maçları (eleme turu) ve çeyrek final, 

yarı final, üçüncülük ve final maçlarında normal sürenin berabere 

tamamlanması durumunda 10 (On) ar dakika iki devre halinde uzatmalar 

oynanır. 

o Eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışlarına geçilir.  

o 3’er (Üç) adet penaltı atılır. Eşitliğin bozulmaması durumunda eşitlik bozulana 

kadar penaltı atışlarına devam edilir. 

o Penaltı atışlarında normal süre ve uzatmalar dahil maç süresi içinde oyunda yer 

alan tüm oyuncular penaltı atışı yapabilirler.  

o Penaltı atışlarından hemen önce kaleci değişikliği yapılabilir. 
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6. İTİRAZLAR 

Maçlara itiraz maç bitiminden 24 (yirmi dört) saat içinde organizasyon 

komitesine yazılı olarak yapılır. İtirazlar itirazın yapıldığı tarihten itibaren 48 (Kırk 

Sekiz) saat içinde sonuçlandırılır.  

7. TRANSFER 

o İlk tur ve eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından finallere devam 

eden takımlar ilk turda elenen takımlardan veya diğer çalışanlarından oyuncu 

transferi yapabilir. Diğer çalışanlarında oyuncu alınması durumunda bu 

oyuncuların turnuva başvuru tarihinden önce ki 1 (bir) ay içinde SGK 

kayıtlarında görünmesi gerekir. Transfer organizasyon Komitesine bildirilmek 

zorundadır. Elenen takımlardan transfer yapılması durumunda oyuncunun eski 

takımdaki yöneticinin transfere onay verdiğine dair rızasını belirten yazılı 

beyanı olması gerekir. Organizasyon Komitesinin onay vermediği bir transfer 

gerçekleştirilemez. 

o Transferler konusunda her hangi bir maddi değerle ödeme yapılamaz. Bu 

şekilde bir ödemenin yapılması durumunda transferi gerçekleştiren oyuncu ve 

transfer eden takım turnuvadan diskalifiye edilir. 

8. FORMA 

o Takımlar yalnızca organizasyon logosunu taşıyan formalarla maça çıkabilirler. 

o Turnuvada yer alacak forma, afiş ve pankart reklamlar alma hakkı yalnızca 

organizasyon şirketine aittir.  

o Reklam; Forma göğüs, forma sırt, forma kol ve şort bacak reklamları olabilir. 

o Takımlar reklam içermeyen pankartlarla maça çıkabilirler. Pankartta sosyal 

mesaj ve takımın adını içeren ifadeler yer alabilir. 
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9. TAKIMLAR VE OYUN KURALLARI 

9-1 Müsabaka 

o Maçlar 25 dk.’lık iki devre üzerinden oynanır. Devre arası 5 dakikadır. 

o Kazanılan maça 3 (üç) puan, beraberliğe 1 (bir) puan verilir. 

o Müsabakalarda taç vardır elle kullanılır. Taç topun yan çizgiden çıkmasını ifade 

eder.  

o Of Side kuralı uygulanmaz. 

o VAR uygulaması yalnızca final maçlarında uygulanır. 

 

9-2 Kadrolar 

o Takımlar en fazla 15 (On Beş) kişilik ana kadro ile turnuvaya katılabilirler. 

o Takım temsilcisi maç başlama saatinden en az 15 (on beş) dakika önce 12 (on 

iki) kişilik maç kadrosunu ve 7 (yedi) kişilik asil oyuncu kadrosunu yazılı olarak 

Organizasyon Komitesi Temsilcisine teslim etmek zorundadır. 

o Organizasyon Komitesine Sunulan ana kadro Komite tarafından onaylandıktan 

sonra değişikliğe izin verilmez. 

o Organizasyon Komitesi Temsilcisi söz konusu kadroları her iki takıma sunar. 

Her iki takımdan rakip takımın maç kadrosuna ve asil oyuncu kadrosuna 

itirazları olup olmadığı sorulur. Her iki takımdan itirazım yoktur şerhi düşülerek 

imzalanan oyuncu listeleri Organizasyon Komitesi Temsilcisi tarafından 

hakeme sunulur. Bu süreç tamamlanmadan müsabakaya başlanmaz. 

o Her takım bu listelerde bir takım kaptanı belirtmek zorundadır. Takım kaptanı 

kaptanlık pazı bandı takar. 

o Maçlar 7 (yedi) kişilik asil oyuncu kadrosu ile oynanır. 7 (Yedi) kişilik asil 

oyuncu kadrosu Organizasyon Şirketi Temsilcisi tarafından onaylanır. 

Onaylanan kadrolarda değişiklik yapılamaz. 

o Bir takımda 4 (Dört)’ten az oyuncu olmaması durumunda müsabaka baş 

başlatılmaz. Bu durumda eksik takım maça çıkmamış sayılır ve hükmen 

mağlup sayılır. 
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o Hükmen mağlubiyet durumunda maç maça çıkmayan takımın aleyhine 5-0 

olarak tescil edilir. Diğer durumlarda maçın skoruna Organizasyon Komitesi 

karar verir. 

o 12 (On İki) kişilik maç kadrosunda ismi yer almayan oyuncu oyuna giremez. 

o Oyuncu değişikliği hakem izin vermeden yapılamaz. 

o Hakeme bilgi vermeden bu değişimin yapılması durumunda hakem oyunculara 

ihtar verir. 

o Maçta oynayan oyuncu ve kaleci hakeme bilgi vermek suretiyle yer 

değiştirebilir. 

o Maçlarda her takımın 3 (üç) oyuncu değişikliği hakkı vardır. Süresi uzayan 

müsabakalarda ek süreler içerisinde her iki takıma fazladan birer oyuncu 

değişikliği hakkı tanınır. 

o Oyundan çıkan oyuncu maç süresince (uzatma süreleri dahil) tekrar oyuna 

giremez. 

o Oyundan çıkan oyuncunun maça girmesi kural ihlali sayılır ve 

müsabakanın durumu hakkında Organizasyon Komitesi Tarafından karar 

verilir. 

o Oyuncu hakem kararı ile ihraç edilebilir. İhraç edilen yedek oyuncu ise yerine 

başka bir oyuncu kadroya dâhil edilemez. 

10. CEZALAR 

o Grup maçları oynanırken görülen sarı kart uyarı anlamını taşır. Turnuva 

boyunca 3 (üç) sarı kart gören oyuncuya 1 (bir) ceza verilir. 

o Grup maçları oynanırken bir maçta görülen sarı karttan sonra ikinci sarı kart 

kırmızı kart cezası gerektirir.  

o İkinci sarı karttan dolayı kırmızı kart gören oyuncu sonra ki maçta oynayamaz. 

o İlk sarı karttan sonra direk kırmızı kart gören oyuncu sonraki 2 (iki) maçta 

oynayamaz. 

o Direk kırmızı kart görülmesi durumunda oyuncu sonraki 2 (iki) maçta 

oynayamaz. 
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o Organizasyon Komitesi oyuncunun direk kırmızı kart görmesi durumunda 

kırmızı karttan kaynaklanan 2 (iki) maçlık cezadan daha ağır bir ceza 

verilmesine karar verilebilir. 

o Turnuvaya dahil olan her hangi bir kişinin ahlaka mugayir söz, hareket içinde 

olması ve turnuvanın kalitesini, güvenilirliğini sarsacak şekilde hal ve hareketler 

sergilemesi durumunda kişi diskalifiye edilir. 

o Uygulanan cezalara karşı itirazlar yazılı olarak organizasyon komitesine yapılır. 

İtirazlar 48 (Kırk Sekiz) saat içinde sonuçlandırılır. 

o Maç esnasında hakem kararı kesindir ve değiştirilemez. 

o Formaların üzerinde dini ve siyasi figürler sloganlar yer alamaz. Bu kurala 

uyulmaması ihraç gerektirir. 

o Maç başlamadan yetkili olmayan kişiler oyun alanında çıkartılır.  

10.1 Sarı Kart (İhtar) 

Oyuncu veya takım temsilcisi, aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart 

gösterilir: 

o Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise, 

o Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse 

o Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse, 

o Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse, 

o Oyun bir köşe vuruşu, serbest vuruş veya taç vuruşu ile tekrar başlarken gerekli 

mesafeye açılmaz ise, 

o Hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse, 

o Hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse 

Yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu, aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa, 

hakem tarafından ihtar verilip sarı kart gösterilir: 

o Sportmenlik dışı davranışlarda bulunursa, 

o Sözle ya da hareketle itiraz ederse, 

o Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse 
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10.2 Kırmızı Kart (İhraç) 

Oyuncu veya takım temsilcisi, yedek bir oyuncu ya da değiştirilmiş bir oyuncu 

aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa kırmızı kart gösterilip oyundan ihraç edilir: 

o Ciddi faullü oyundan suçlu ise, 

o Şiddetli hareketten suçlu ise, 

o Rakibe veya bir başkasına tükürürse, 

o Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını 

önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç), 

o Kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı 

vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse, 

o Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya baş ve el 

kol hareketleri yaparsa, 

o Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa. 

o İhraç edilen oyuncu, yedek oyuncu ya da yedek oyuncu ile değiştirilen oyuncu 

oyun alanının çevresini ve teknik alanı terk etmelidir. 

11. TELİF 

Gümrüklü Antrepolar Dostluk Turnuvası organizasyonuna ait yazılı ve basılı tüm 

metinler, görsel içerikler, video içerikleri ve ses içerikleri, faaliyet şemaları tamamen 

özgün olarak Gümrük TV tarafından oluşturulmuştur. Söz konusu format ve bilgiler 

 

 
Gümrük TV tarafından düzenlenen bu turnuvanın yazılı, görsel ve ses içeren tüm çıktılarının 
telif hakkı Gümrük TV’ye aittir. Gümrük TV’den izin almaksızın çıktıların kullanılması telif hakkı 
ihlali anlamına gelir. Bu durumda hukuktan kaynaklı tüm hakların tazmini yoluna 
başvurulacaktır. 

 

 

 


