
MALİYE UZMANLARI DERNEĞİ 

7.GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI DUYURUSU 

  
 

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kıymetli çalışanları 

Derneğimiz tarafından organize edilen 7. Geleneksel Maliye Uzmanları Derneği Futbol 

Turnuvası başlıyor. Öveçler Vadisinde yer alan Çınar Halı Sahada gerçekleştirilecek olan futbol 

turnuvamız 03.10.2022 Pazartesi günü akşamı saat 19:00’da yapılacak açılış maçıyla başlayacaktır. 

Turnuvaya katılmak isteyen takımların EK 1’de yer alan Başvuru Formundaki Takım 

Listesini oluşturarak 05.09.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar 

maliyeuzmanlaridernegi@gmail.com adresine iletmesi ve aynı tarih aralığında Takım Kaptanlarının 

turnuvaya katılım için takım başına 1.000 TL olan ücreti aşağıda isimleri ve iletişim bilgileri yer alan 

derneğimiz yönetim kurulu üyelerine imza karşılığı vermesi gerekmektedir. 

Turnuvamız EK 2'de belirtilen kurallar dâhilinde gerçekleştirilecektir. 

Turnuvaya katılacak takım sayısı belirlendikten sonra Turnuva Komitesince 09.09.2022 Cuma 
günü takım kaptanlarının da katılımıyla kura çekilişleri yapılacak olup turnuva fikstürü takımlara takım 
kaptanları aracılığıyla duyurulacak ayrıca  www.mud.org.tr adresinde ve derneğimizin sosyal medya 
hesaplarında ilan edilecektir. 

Turnuvaya ilişkin her türlü sorularınızı aşağıda isimleri ve iletişim bilgileri belirtilen Yönetim 
Kurulu üyelerimize iletebilirsiniz. 

Not: Takımlar birim bazlı (genel müdürlük / başkanlık) olarak oluşturulacaktır. Birimlerde 
birden fazla takım oluşturulabilecektir. Biriminde takım çıkaramayan veya herhangi bir takımda 
yer alamayan kişilerin aşağıdaki numaralarla iletişime geçmesi gerekmektedir.   

Katılımlarınızı bekleriz. 

Serkan GÜNEY– Maliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı- Dahili - 1648 Cep- 541 868 83 88  

Burak YURT– Maliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – Dahili 1414- Cep- 506 205 43 44 

 

Turnuva Yeri: Çınar Halı Saha (Çetin Emeç Bulvarı Öveçler Vadisi İçi Çankaya / Ankara) 

Turnuva Başlangıç ve Muhtemel Bitiş Tarihi: 03.10.2022 – 31.10.2022 

Turnuva sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara hatıra kupa ve madalyaları verilecektir. 
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TAKIM LİSTESİ

Takım Kaptanı:

MALİYE UZMANLARI DERNEĞİ 7.GELENEKSEL FUTBOL  TURNUVASI

EK 1: BAŞVURU FORMU



EK 2: KURALLAR 

 

TURNUVA KURALLARI 

 

1- Takım kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Teşkilatı çalışanlarından birim bazlı (genel müdürlük 

/ başkanlık) olarak oluşturulacaktır. Birimlerde birden fazla takım çıkarılabilir. Takımlara farklı birimlerden 

oyuncu alınmayacaktır.  Ancak biriminde takım çıkaramayan veya herhangi bir takımda yer alamayan 

kişilerin de turnuvaya dahil olması için her türlü önlem komite tarafından alınacaktır. 

2- Takım kadroları komite tarafından onaylandıktan sonra listelerde hiçbir şekilde değişiklik 

yapılmayacaktır.  

3- Takım kadrosu en fazla 12 kişiden oluşacaktır. Takımlar sahaya kaleci dahil 7 kişi ile çıkacaktır. 

4- Hakem nezdinde takımlar istediği sayıda oyuncu değişikliği yapabilecektir. 

5- Maç istatistikleri için maç sırasında gözlemci bulundurulacaktır. 

6- Gruplar ve Turnuva Fikstürü, takım sayıları kesinleştikten sonra takım kaptanlarının da katılımıyla komite 

tarafından bildirilecek tarih, saat ve yerde kura ile belirlenecektir. 

7- Galip gelen takım 3 puan, beraberlik halinde ise takımlar 1’er puan alacaktır 

8- Grup aşamasında aynı puana sahip iki takımdan genel averajı yüksek olan takım bir üst tura çıkacaktır. 

Genel averajın eşitliği durumunda ikili averajda üstün olan takım bir üst tura çıkacaktır. Burada da eşitlik 

söz konusu ise gol sayısı yüksek olan takım bir üst tura çıkacaktır.  Turnuvaya katılacak takım sayısına göre 

üst tura çıkmanın şartlarını kura çekimi öncesinde yeniden belirlenmeye komite yetkilidir. 

9- Maçlar 30 dakikalık iki devre halinde oynanacaktır. Maç başlamadan 10 dakika önce takımların maçın 

yapılacağı alanda hazır bulunmaları gerekmektedir. Maç saati geldiğinde eksik takım olması durumunda 

esneklik sağlanmayıp maça başlanılacaktır. 

10- Çeyrek final, yarı final ve final maçları tek maç üstünden oynanacak olup, maç süresi içinde eşitliğin 

bozulmaması halinde uzatma oynanmadan seri penaltı atışlarına geçilecektir. Penaltı vuruşlarında TFF 

talimatı uygulanacaktır. 

11- Takımın sahaya çıkmaması veya takım listesinde yer almayan bir oyuncunun oynatılması durumunda 

karşı takım hükmen 5-0 galip sayılacaktır. 

12- Kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki maç cezalı duruma düşecektir. 

13-Fair Play kurallarına uygun hareket etmeyen oyuncular ve takım, gözlemci ve hakem notuna göre 

gözlemci ve hakem notuna göre komite tarafından turnuvadan ihraç edilebilecektir. 

14- Turnuvaya katılacak her bir takımdan başvuru formu ile birlikte 1000 TL ücret alınacaktır. 

15- Yukarıda belirtilen kurallar dışındaki hususlarda karar vermeye yetkili mercii Turnuva Komitesidir. 

 

 



SAĞLIK DURUMU BEYAN FORMU 
 

 

 

 

Adı Soyadı : 

T.C. Kimlik Numarası : 

Doğum Tarihi : 

Doğum Yeri : 

 

 

 

 

Herhangi bir spor turnuvasına katılmaya sağlık yönünden engel bir durumum 

olmadığını, turnuva sırasında meydana gelebilecek herhangi bir sonuçta sorumluluğun 

tamamen bana ait olduğunu beyan ediyorum. 

…../.…/2022 

 

 

 

 

Adı Soyadı 

İmza 
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