
TÜRKĠYE ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR  

FEDERASYONU 

TEMSĠLCĠ TALĠMATI2007 – 2008 

 
BÖLÜM-I GENEL HÜKÜMLER 

 

1. Amaç 

Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu  müsabakalarında organizasyon 

sorumluğunu üstlenmiş kurullar adına görev alacak  Federasyon Temsilcilerinin bu unvanı 

kazanma, sorumlukları,yetkileri, görevlendirme esasları, ile bu kişilerin terfi ve tenzillerinin 

düzenlenmesidir. 

2. Kapsam 

Talimat,  Türkiye ligleri, Federasyon Faaliyetleri ve Lige yükselme müsabakalarında görev 

yapacak  Federasyon Temsilcileri ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

3. Dayanak bu talimat, 09 Mart 2007 tarih 26457 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

Bu Talimatta yer alan; 

Federasyon : Türkiye İşitme Engelliler Spor  Federasyonu’nu, 

Federasyon Temsilcisi : Federasyon tarafından düzenlenen turnuva veya uzun süreli 

faaliyetlerin organizasyonu ve denetimi ile görevlendirilen kişiyi İfade eder. 

 

BÖLÜM –II  TEMSĠLCĠ OLABĠLME ġARTLARI 

 

5. BaĢvurular 

       İşitme Engelliler Spor Federasyonu müsabakalarında  Temsilci  olarak görevlendirilecek 

kişilerin öncelikle bu görev için oluşturulacak Lig Yürütme Kurulunca yapılacak değerlendirme 

toplantısına  katılmak üzere başvuruda bulunmaları gereklidir. Başvurularını zamanında yapan ve 

istenen belgeleri tam olarak teslim edenlerin başvuruları bu komisyon  tarafından değerlendirilir 

ve uygun görülenler ismen belirlenerek o sezonda görev verilir.. 

 

6.1.  Temsilci belirleme topantıları: Lig Yürütme Kurulu   tarafından ilk defa başvuruda 

bulunan  Temsilci  adayları için yapılır. Bu toplantıda uygun görülenler   Temsilci unvanı 

kazanırlar. 

6.2. Temsilci GeliĢim Ve Eğitim semineri: 

 Temsilci unvanına sahip olan kişilerin katılacağı bir seminerdir. Bu seminerde  başarılı olanlar 

faal  Temsilci  olarak Lig Yürütme Kurulu  tarafından görevlendirilirler. 

 

7.  Temsilci Seminerine  Katılma KoĢulları. 

7.1. Koşullar: 

a. T.C. vatandaşı olmak, 

b. Federasyona her kurs için ilan edilen başvuru tarihine kadar başvurmuş olmak, 

c. 25 yaşından küçük olmamak , 



d. İşitme Engelli Kulüplerin ilgili branşta  aktif olarak , sporcu, antrenör, menajer veya idareci 

olmamak, 

e. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile hükümlü olmamak ve herhangi bir suçtan dolayı 

resmi kurumların disiplin kurullarından toplam üç(3) aydan daha fazla ceza almamış olmak, 

 

8.  Temsilci  Atamaları 

8.1. Temsilciler , Federasyon faaliyetlerinde ve kulüp faaliyetlerinde  Federasyon tarafından 

görevlendirilir. 

8.2.Temsilcilerin  görevleri Federasyon web sayfası aracılığı ile duyurulur. 

Duyuruda, Temsilcilerin görevli olduğu müsabakanın yer, saat ve tarihi yer alır. Tebligat yerine 

geçerlidir. 

8.3.Temsilcilerin tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve 

gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilemez. 

8.4. Herhangi bir nedenle görevini eksik veya hatalı yerine getirenlerle, verilen görevi yerine 

getirmeyenlere, belirli bir süre veya sezon sonuna kadar görev verilmeyebilir. 

 

-9.  Temsilcilerin Yetki ve Sorumlulukları 

Temsilcilerin  yetki ve sorumlulukları lig müsabakaları veya Federasyon Faaliyetlerine göre 

aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

9.1.1 Temsilcilerin görevi, müsabaka ve müsabaka ile ilgili her türlü yan faaliyetin, uluslar arası 

oyun kuralları, talimatlar ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamaktır. Müsabakanın tek 

yetkilisidir Federasyon faaliyetlerinde ve kulüp faaliyetlerinde Federasyonu Başkanı’nı ,temsilen, 

onun adına görev yapar. 

9.1.2 Temsilcinin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın başlama saatinden en az bir saat 

önce başlar. 

9.1.3 Temsilcinin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın bitiminden sonra, hakemlerin 

salondan  veya sahadan ayrılmaları ile biter. 

9.1.4 Temsilciler müsabakaya çağdaş görünüşlü, olarak görev yapmak zorundadırlar. 

9.1.5 Temsilci müsabaka esnasında,müsabaka mahallinde oyuna hakim uygun bir yerde 

oturmalıdır. 

9.1.6  Temsilci müsabakanın başlama saatinden en az bir (1) saat önce, müsabakanın oynanacağı 

salonda veya sahada bulunmak ve Federasyonun Genel Talimatlarını uygulamak zorundadır. 

9.1.7  Temsilci, takımların sporcu ve antrenör lisanslarını inceleyecek, ayrıca sahaya çıkabilecek 

takım üyelerinin uygunluğunu kontrol edecektir. 

9.1.8 Temsilci,müsabaka sonrası müsabaka cetvelinin kontrolünü yapacaktır. 

9.1.9  Temsilci , müsabakadan sonra sonucu ilgililere Federasyonca belirlenen yöntem ile 

bildirecek, 

.1.10.  Temsilciler  gözlem raporunu ilgililere Federasyonca belirlenen yöntem ile en az 48 saat 

içerisinde bildirecek, 

10. Sezon içerisinde Temsilcilerin Görevine Ara Verilmesi 

10.1. Herhangi bir nedenle sezon içerisinde görevine ara vermek isteyen, Faal Gözlemciler 

Federasyona’ na yazılı olarak başvururlar. 

14.2. Başvurularında beyan ettikleri mazeret gerekçesi, Federasyonca ’nca uygun görülenler, 

uygun görülen süre içerisinde Gözlemcilik görevine ara verebileceklerdir. 

 

 

 



11. Temsilcilik  Görevine Son Verilmesi 

 

11.1.  Temsilcilik  görevi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda kendiliğinden son bulur. 

11.1.1.Müsabaka cetveli veya Temsilci Formunu gerçek dışı doldurmak, 

11.1.2. Federasyon veya ilgili kurulları ile hakemler, gözlemciler ve takımlar aleyhinde, yazılı 

veya görsel basında, internet sitelerinde yazı veya görüntü ile propaganda yapmak, 

11.1.3. Mazeretsiz göreve gitmemek, 

 

11.1.4. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış olmak, 

11.1.5. İşitme Engelli Kulüplerin ilgili branşlarında  idarecilik, oyunculuk veya antrenörlük 

görevlerinde bulunmak veya başlamak, 

 

11.1.7. Hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı resmi bir kurumun disiplin kurulundan toplam 

(üç) 3 aydan daha fazla ceza almak, 

11.1.8. Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapmak, 

 

BÖLÜM –III SON HÜKÜMLER 

 

12. Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Bu Talimatta yer almayan herhangi bir husus ve yürürlükte karşılığı belirtilmeyen idari ve cezai 

yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. 

 

13. Yürürlük 

Bu Talimat Türkiye İşitme Engelliler  Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onayından itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

14. Yürütme 

Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĠġĠTME ENGELLĠLER DEPLASMANLI FUTBOL LĠGĠ 

TALĠMATI 

 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescilleri yapılmış İşitme 

Engelliler futbol takımları arasında Deplasmanlı Türkiye İşitme Engelliler Futbol 

Müsabakalarının düzenlenmesidir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün İşitme Engelliler Futbol 

Müsabakaları ile bu müsabakalara katılan kulüpler, yönetici, antrenör ve sporcuları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu talimat 07.12.2001 gün ve 24606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile Uluslararası 

Federasyonun çıkardığı veya değiştirdiği yönetmelik ve kurallara dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen tanımlardan; 

Genel Müdür                                                  : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü 

Genel Müdürlük                                              : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon                                                     : Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunu, 

İl Müdürlüğü                                                   : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

Futbol Teknik ve Lig Tertip Komitesi   :Deplasmanlı İşitme Engelliler Futbol Müsabakalarını 

tertip ve tanzim etmek maksadıyla, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığınca 5 asıl - 3 

yedek üyeden oluşturulan İşitme Engelliler Futbol Teknik ve Lig Tertip Komitesini, 

Disiplin  Yönetmeliği : İşitme Engelliler Spor Federasyonu  Disiplin Yönetmeliğini ifade eder. 

  



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Katılım 

Madde 5- Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince Tescili yapılmış futbol branşı olan kulüplerin 

müsabakalara katılabilmeleri için her yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı müracaat ve 

taahhütte bulunmaları şarttır. 

            Lige katılmayı taahhüt eden kulüpler müsabakalara mazeretsiz olarak katılmadıkları 

taktirde, başvuruda bulundukları sezon ile gelecek sezondaki müsabakalara katılamazlar. 

Organizasyon ve Sorumluluklar 

Madde 6- Deplasmanlı İşitme Engelliler Futbol Müsabakalarını tertip ve tanzim etmek 

maksadıyla, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığınca 5 asıl - 3 yedek üyeden 

oluşturulan 'İşitme Engelliler Futbol Lig Yürütme Kurulu kurulur. Oluşturulan kurulda yer alan 

üyeler kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Raportör seçer. Kurulun görev süresi 1 

yıl olup, Ağustos ayı içerisinde İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının onayı ile 

teşekkül eder. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır. 

            Müsabakalara ilgili kararlar bu kurul tarafından alınarak gerekli işlemlerin yapılması için 

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının onayına sunulmuştur. 

            İşitme Engelliler Futbol Lig Yürütme Kurulu’na seçilecek üyelerin uygun vasıflarda 

olanlar arasından Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Oyun Kuralları   

Madde 7- Müsabakalarda uluslar arası futbol oyun kuralları, futbol müsabaka talimatı, Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatı ile işitme Engelliler Spor 

Federasyonu Disiplin Talimatı  hükümleri uygulanır. 

MADDE 8- MÜSABAKA SĠSTEMĠ 

            İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından tespit edilen  futbol ligi müsabakaları  

 deplasmanlı olarak çift devreli lig usulüne göre oynanır.  

            Müsabakalarda galibiyete üç puan, beraberliğe bir puan ve mağlubiyete sıfır puan verilir.  

Müsabakalar 45 X 2 = 90 dakika oynanır. 

MADDE 9- MÜSABAKA SAHALARI 



            Müsabakaların oynanacağı sahalar, kendilerine gönderilen fikstüre göre Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüklerince tahsis edilecek ve İşitme Engelliler Spor Federasyonuna bildirilecektir. 

Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri müsabakalarda gerekli emniyet tedbirlerinin 

alınmasını sağlayacak ve bu statüde belirtilen sayıdaki personelini görevlendirecektir. 

Saha kenarında düzenlenmiş özel yerlerde oturmaları kaydıyla yedek futbolcular ve (ihraç 

hariç) oyundan çıkan futbolculardan başka her iki kulübe mensup yönetim kurulunca seçilmiş ve 

önceden isimleri İşitme Engelliler Spor Federasyonuna evraklarıyla bildirilen görevlilerin sahaya 

giriş kartı almış olanlardan; bir yönetici, bir antrenör (eşofmanlı), bir masör (eşofmanlı),işaret dili 

tercumanı, bir doktor veya sağlık memuru görevli olarak girebilir. Giriş kartı olmayanlar sahaya 

alınmazlar. Sahaya giriş kartı alabilmek için dilekçe, yönetici ve antrenör için kulüp yönetiminin 

kararı, antrenörün diploma fotokopisi, ikişer adet resim, masörün diploma fotokopisi imza 

sirkülerinin İşitme Engelliler Spor   Federasyonuna   ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Takım yöneticileri maçtan önce müsabaka isim listesini imzalayacaklardır. Bu konuda 

antrenörlerin veya takım kaptanlarının imzaları geçerli olmayıp, yönetici imzası olmadığı taktirde 

müsabaka oynatılmayacaktır. Bu  durumda, müsabakanın sonucu hakkında karar almaya Lig 

Yürütme Kurulu yetkilidir. 

MADDE 10- OYUNCULARIN MÜSABAKAYA KATILABĠLME YAġI 

            İşitme Engelliler Futbol Takımlarında 30 yaş üstü en fazla 4  futbolcu oynayabilir 40 yaş 

üstü futbolcu oynayamaz. Müsabakada bu tarihler kapsamında 4 futbolcu oynuyorsa değişiklik 

suretiyle olsa da yaşı büyük başka bir oyuncu oynatılamaz ve müsabaka kadrosunda 

bulundurulamaz. Ancak Sporcu sezon başında başlamış olduğu yaş statüsü ile sezon bitimine 

kadar oynayabilir.(2007-2008 sezonu için 01.07.1977-01.07.1967 doğumlular arasından 4 kişi 

oynayabilir.) 

MADDE 11- DĠSĠPLĠN HÜKÜMLERĠ 

            İşitme Engelliler Futbol Müsabakaları ile ilgili disiplin işlemleri İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu Disiplin Kurulunca yürütülecektir. 

MADDE 12- SARI KART UYGULAMASI 

            Aynı Sezonda aralıksız veya aralıklı olsa dahi üst üste iki müsabakada ihraca dönüşmeyen 

ihtarlık hareketleri nedeniyle iki sarı kart gören futbolcular hakkında disiplin uygulaması 

Yapılmayacaktır. 

MADDE 13- KIRMIZI KART UYGULAMASI 

            İşitme Engelliler Futbol müsabakalarında hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek 

oyundan ihraç edilen futbolcular ihraç anından itibaren idari tedbirlidirler ve cezaları sona 

erinceye kadar oynayamazlar. 



MADDE 14- LĠSANS ĠġLEMLERĠ 

            İşitme Engelliler Futbol Liginde yer alan takımlarda oynayacak futbolcuların lisans 

işlemleri bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülür. Futbolcuların temsil 

edecekleri kulüpleri adına o mevsim için tescil ve vizelerini yaptırarak lisanslarını almaları şarttır. 

MADDE 15- GENEL HÜKÜMLER 

A-    Müsabakalarda takımların hakemlere verilen 18 kişilik isim listesinde bulunan yedek 

oyunculardan üçü oyun içinde, karşılaşmanın her anında uluslar arası oyun kurallarına 

uygun bir şekilde değiştirilebilir. 

B-    Genel puantajda puanları eşit olan takımların: 

a-      Öncelikle kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan üstünlüğüne, 

b-     Kendi aralarındaki maçlarda puan eşitliği varsa aralarındaki maçlardaki gol averajına, 

c-      Kendi aralarındaki maçlarda puan ve averaj eşitliği devam ediyorsa genel puantajdaki 

gol averajına, 

d-     Bu şartlarda dahi eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takımın 

üstünlüğüne, 

e-      Eşitliğin devam etmesi halinde federasyonca belirlenecek esaslara göre ilgili takımlar 

arasında yapılacak maç sonucunda kazanan takım üstün sayılarak kesin sonuç 

alınacaktır. 

C-    Müsabakalara katılacak futbolcuların lisanslarında doğum tarihileri gün, ay, yıl olarak 

yazılı olması şarttır. Bu bilgileri içermeyen lisanslarla futbolcular müsabakalara 

katılamazlar. 

D-     İşitme Engelliler Spor Federasyonundan izin alınmadan yurt içi ve yurt  dışında  

müsabaka yapılamaz. Federasyon bu müsabakalara bir temsilci görevlendirir. Bu 

temsilcilerin kanuni harcırahı ilgili kulüp tarafından karşılanır. 

E-     Bir Türk takımının lisanslı futbolcusu İşitme Engelliler Spor Federasyonunun izni 

olmadan hiçbir nam altında geçicide olsa yabancı ülke takımında oynayamaz. 

F-    İşitme Engelliler Futbol 1.liginde oynayan kulüpler federasyondan izin almak kaydı 

ile 1 (bir) yabancı oyuncu oynatabilir. 

G-    Ceza karşılığı olan fiili nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen sporcu 

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ceza Yönetmeliğine göre ihraç anından itibaren 

idari tedbirli olup, savunmalarını tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Ceza 

Kuruluna göndermedikleri takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılır. Kırmızı kartla 



oyundan ihraç edilen oyuncu ayrıca tebligata gerek kalmaksızın olay tarihinden 

itibaren üç gün içerisinde savunmasını vermediği taktirde savunmadan vazgeçmiş 

sayılır 

Aynı müsabakada ikinci sarı kartı görerek cezalı duruma düşen futbolcunun, ayrıca 

cezayı gerektiren bir eylemi bulunmadığı taktirde takımın takip eden ilk resmi 

maçında oynayamaz. 

H-       Müsabaka öncesinde, müsabaka sırasında veya müsabaka sonrasında meydana gelen 

olaylarla ilgili olarak cezai eylemlerde bulunan teşekküller, futbolcular, yöneticiler, 

teknik adamlar ve diğer görevliler hakkında İşitme Engelliler Spor Federasyonu idari 

tedbir koyma yetkisine sahiptir. Eylemleri nedeniyle bu ilgililer Disiplin Kuruluna 

sevk edilirler. 

İ-      Futbolcular müsabakalarda tekmelik kullanmak zorundadır. 

K- Kalecilerin, hakemlerden ve diğer oyunculardan kendisini ayırt edecek renkte giyinmeleri 

şarttır.  

L- Oyuncuların formalarındaki sırt numaralarının boyları 25 cm’ den az olmayacaktır. 

Takım kaptanının kolunda 5 cm eninde bir bant bulunacaktır. 

M- Hakemler, müsabaka esnasında futbolcuları düdükle ikaz edeceklerdir. Müsabakanın hakemi 

bayrak kullanmayacaktır. 

Hakemin kullanacağı düdük 140 Db ihtiva etmelidir. 140 Db ihtiva etmeyen düdük 

kullanılmayacaktır. 

Hakem düdük çaldığında her iki yardımcı hakem bayrak kaldırarak orta hakeme yardımcı 

olacaktır. 

N- Müsabakaların öncesinde, sırasında veya sonrasında hakemlere, diğer görevlilere, 

rakip takım taraftarlarına saldırıda bulunan kişiler hakkında Federasyon 

Temsilcisi,Gözlemci ve Hakem raporları doğrultusunda  müsabaka statüsü ve Disiplin 

Talimatı hükümlerinin uygulanmasıyla birlikte aşağıda sıralanan hükümlerde 

uygulanacaktır. 

1-     Yukarıda belirtilen olaylara kendi sahasında sebebiyet veren takımların bir sonraki 

haftada deplasman harcırahları ödenmeyecektir. 

2-     Olaylara deplasman yapan takım ilgilileri neden olmuş ve olaylar  müsabaka bitmeden 

meydana gelmiş ise o haftaki harcırahları ödenmez.Harcırahlar ödendikten sonra 

meydana gelen olaylardan dolayı bir sonraki deplasman harcırahı ödenmez. 



3-  Olaylara Müsabaka esnasında veya müsabaka sonrasında takım olarak sebebiyet 

verilmiş ise,Federasyon Temsilcisi,Gözlemci ve Hakem raporları doğrultusunda 

Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile ligden ihraç edilir. 

MADDE 16- MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ 

İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından tertip edilen futbol müsabakalarının 

sonuçları, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol Lig Yürütme Kurulu  ve Yönetim Kurulu 

tarafından tescil ve ilan edilmeden geçerli sayılmaz. 

MADDE 17- TEKNİK SORUMLU VEYA ANTRENÖRLER 

İşitme engelliler futbol takımlarını çalıştıracak teknik sorumlu veya antrenörler, Türkiye 

Futbol Federasyonunun bu takımları çalıştırılabilecek düzeydeki vermiş olduğu diplomaya veya 

İşitme Engelliler spor Federasyonu tarafından verilen belgelere  sahip olacaklardır.2007-2008 

sezonu için belgeli antrenörü olmayan takımlar,Daha önce Antrenör kursuna katılma başvurusu 

yapanlar ve faal futbolcu olmayan milli sporcular aday antrenör olarak görev alabilirler. 

MADDE 18- TAKIMLARIN FORMA RENKLERĠ 

İşitme engelliler futbol ligine katılacak takımlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğüne tescil ettirecekleri renklerdeki formalarını giymek suretiyle 

müsabakalara katılacaklardır. Forma renklerinin benzerliği halinde, ev sahibi takım formasını 

değiştirecektir. 

MADDE 19- MALĠ KONULAR 

a)      Deplasmanlı olarak oynanacak lig müsabakalarına Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 

 için altı personel ile Müsabakada görevlendirilen hakem, gözlemci, saha komiseri,İl 

Temsilcisi, Doktor veya sağlık memuru ve ambulans şoförü’nün  ücretleri İşitme 

Engelliler Spor Federasyonu veya Türkiye Futbol Federasyonu  bütçesinden 

karşılanacaktır. Ödemeler, İlin amatör küme müsabakalarında uygulanan ücret 

düzeyinde olacaktır. 

b)      Müsabakaya herhangi bir sorundan dolayı gelemeyen deplasman takımlarına 

harcırahlarının ödenmesi İşitme Engelliler Spor Federasyonun kararına bağlıdır. 

c)      Deplasman harcırahı alacak kulüpler bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünden kafile isim listesini tasdik ettirmek zorundadır. Deplasmana çıkan 

kulüplerin on altı futbolcusu, bir yöneticisi ve bir antrenörüne veya masör İşitme 

Engelliler Spor Federasyonunca her yıl belirlenen oranlarda harcırah ödenecektir. 

Ancak kulüpler müsabaka isim listesine on sekiz futbolcu yazabilir ve bunları 

oynatabilirler. 



d)      Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince gerekli hazırlıkların yapılmaması ve tedbirlerin 

alınmaması nedeniyle müsabaka oynanamazsa deplasman takımın harcırahları o ilin 

 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacaktır. 

e)      Müsabakanın oynandığı sırada ve müsabaka sonrasında kırmızı kart gören ve olay 

çıkaran takım ve futbolcuların harcırahları ödenmeyecektir. 

f)        Harcırahlar, müsabaka bittikten sonra istihkak sahiplerine imzalatılan bordrolara göre 

merkezden  ödenecektir. 

g)      Müsabakaya gelirken aracı bozulan veya kaza geçiren deplasman takımlarına 

harcırahlarının ödenmesi resmi kurumlardan alınmış raporlar doğrultusunda  İşitme 

Engelliler Spor Federasyonu Yönetim kurulunun kararına bağlıdır. 

h)      Deplasmanda sahayı terk eden takıma harcırah ödenmez; kendi sahasında müsabakayı 

terk eden takıma bir sonraki deplasman maçında harcırah ödenmez. 

MADDE 20- HAKEM ATAMALARI 

İşitme Engelliler Futbol Müsabakalarında görevlendirilecek hakem ve gözlemciler 

müsabakanın yapıldığı İlin İl Hakem Kurulu tarafından veya zaruret halinde çevre illerin il 

hakem kurulu tarafından atanacaktır. İşitme Engelliler Spor Federasyonu müsabakalarda ayrıca 

bir temsilci görevlendirebilir. 

Müsabakalara ait hakem, gözlemci ve saha komiseri raporları ilgililer tarafından 

Federasyon Temsilcisine  verilecektir.Temsilciye  verilmeyen raporlar 24 saat içerisinde İşitme 

Engelliler Spor Federasyonuna gönderilecektir. 

MADDE 21- MÜSABAKANIN ERTELENMESĠ VE YERĠNĠN DEĞĠġTĠRLMESĠ 

a)      Tedbir niteliğinde olmak üzere, İşitme Engelliler Spor Federasyonu gerekli gördüğü 

taktirde müsabakayı seyircisiz oynatacağı gibi başka illerin sahasında da oynatabilir 

veya  olaya sebep olan takımın sahasını geçici bir süre için futbol müsabakalarına 

kapatabilir. 

b)      Tedbir niteliğinde olmak üzere Mahalli İdareler tarafından güvenliği sağlanamayan ve 

sağlanamayacağına ve yerel seyirciler tarafından güvenliğin bozulduğuna İşitme 

Engelliler Spor Federasyonunca kanaat getirilen İllerde müsabakayı yaptırmamaya ve 

bu şekilde olan İllerde oynanması gereken müsabakaların bir kısmını veya tamamını 

başka bir ilde oynatmaya ve bunun süresini belirlemeye İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu yetkilidir. 

Misafir Takımın seyircilerinin de gittikleri İllerde güvenliği bozduklarına İşitme Engelliler Spor 

Federasyonunca kanaat getirilirse, aynı hükümler misafir takımın bağlı olduğu İlde de uygulanır. 



c)      Yoğun kış şartları nedeniyle yolda kalan, kaza geçiren, araçları arıza yapan kulüpler 

mahalli mülki amirliğinden veya olayın olduğu mahallin emniyet amirliğinden veya 

jandarma komutanlığından alacakları tasdikli belgeleri yedi gün içinde İşitme 

Engelliler Spor Federasyonuna göndereceklerdir. Bu süre içerisinde ulaştırılamayan 

belgeler üzerinde işlem yapılmayacaktır. Bu şartlarda dahi harcırahın ödenip 

ödenmeyeceği hususu İşitme Engelliler Spor federasyonunun kararına bağlıdır. 

MADDE 22- MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ 

            Lig Yürütme Kurulu geçerli sebeplerin olması halinde müsabakaları erteleyebilir. 

Müsabakaların belirlenen sahalarda ilan ve tebliğ olunan saatlerde başlaması şarttır. 

Müsabakalar elverişsiz hava koşulları dışında, ancak zorlayıcı sebeplerle başka bir güne 

bırakılabilir. Bu takdirde, erteleme sebebinin İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 

kabulü şarttır. Ertelemeyi gerektiren zorunlu nedenlerin olup olmadığının takdiri hakeme aittir. 

Takımların anlaşmasıyla maç ertelenmez.Kulüplerin talepleri üzerine en as 2 sporcusunun milli 

takım kamp veya müsabakalarında olması halinde müsabaka ertelenir. 

MADDE 23- ERTELENEN MÜSABAKALAR        

Her ne sebeple olursa olsun ertelenen müsabakalar, ertelemenin yapıldığı devrenin içinde 

veya sonunda yapılır. 

Tek devre halinde yapılan müsabakalarda ertelemeler İşitme Engelliler Spor 

Federasyonunca en uygun zamanda yaptırılır. 

Ertelenen Müsabakalarda, ancak erteleme tarihinde oynama hakkı olan futbolcular katılır. 

Erteleme tarihinde cezalı olan futbolcu müsabakanın oynanacağı tarihte cezası sona ermiş ise 

müsabakaya katılamaz. 

            Ancak, ertelenen müsabakanın erteleme tarihindeki müsabakaya katılma  hakkı olan 

futbolcu sonradan men cezası almış ise müsabakaya katılabilir. 

MADDE 24- ZORLAYICI SEBEPLERLE MÜSABAKANIN TAMAMLANMAMASI 

Müsabaka, 21. maddede belirtilen haller dışında doğan zorlayıcı sebepler dolayısı ile 

tamamlanmadığı taktirde, yarım kaldığı andaki şartlarda tamamlanmamasına, yeniden 

yapılmasına veya yarıda kaldığı skorla tescil edilmesine İşitme Engelliler Spor Federasyonu karar 

verir. 

MADDE 25- MÜSABAKA KADROLARI   

a)      Bir takım dokuz futbolcudan az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Takım 

yöneticisi müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmak üzere 



on bir futbolcu ve en fazla yedi yedek futbolcunun isim listesini imzalayarak hakeme 

vermek zorundadır.  

Müsabakadan önce ibraz edilen futbolcu listeleri ve lisansları rakip takım ilgilileri 

tarafından incelenerek uygunlukları, listeleri imzalanarak kabul edilir,  varsa itirazları 

liste üzerinde yazı ile belirtilir. Böyle bir durumda itiraz karşı tarafa okutularak 

imzalattırılır. 

b)      Yöneticiler on bir kişilik kadro yazmalarına rağmen on bir futbolcudan az bir kadro 

ile oyuna başlarsa on bir kişilik listede ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar 

geldiklerinde oyuna girebilirler veya listede yazılı on bir futbolcu içinde oynamayan 

futbolcunun yerine futbolcu değiştirme hakkı kullanmamış olmak şartı ile yedek 

futbolcusu ile kadrosunu tamamlayabilir.  

      Diğer hususlarda Uluslararası oyun kuralları geçerlidir. 

c)      Yaş küçülten sporcular mahkeme kararının tarihinden itibaren bir yıl beklemek 

zorundadır. Bu süreyi doldurmayan sporcular müsabakalarda yer alamazlar. 

d)      Kulüpler müsabakaya çıkarken, istendiği takdirde futbolcuların nüfus cüzdanlarının 

aslını ibraz etmek zorundadır.  

e)      İşitme Engelliler deplasmanlı futbol ligine katılacak kulüpler, takımlarında yer alacak 

bütün futbolcuların resimli olarak listelerini bağlı bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğüne tasdik ettirerek İşitme Engelliler Spor Federasyonuna verecektir. 

f)        Müsabakalarda, normal konuşan ve duyan futbolcu oynatıldığı maçın hakemi 

tarafından ayrıntılı olarak raporunda belirtilmesi ve ilgili sporcunun kulak odyosu 

kontrolünden sonra olayın doğrulanması halinde futbolcunun takımı hükmen yenik 

sayılarak, ayrıca üç puanı da tenzil edilir. Aynı suçun daha önce de işlenmiş olması 

veya sonradan tekrarlanması halinde ilgili takım o sezon ligden ihraç edilir ve takip 

eden sezonda da lige alınmaz. 

    Bu durumda, oynayan futbolcu ile oynatan ilgililer de Disiplin  Kurulu’na sevk 

edilirler. 

e) Futbol lig müsabakalarında herhangi bir fiilinden dolayı futbol müsabakasında ceza 

alan kadroya alınamaz.ancak diğer branşlarda yarışabilir.Diğer branşlarda ceza almışsa bu durum 

futbolda oynamasına engel değildir.Ancak 4 müsabaka ceza alanlar ve hak mahrumiyeti alan 

sporcu diğer branşlarda da oynayamaz veya yarışamaz. 

MADDE 26- HÜKMEN YENĠK SAYILMALAR 

a)      Müsabakanın oynanacağı, belirlenen saatte dokuz kişiden az bir kadro ile müsabakaya 

çıkmak veya müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek ya da müsabaka esnasında 



takım kadrosunun herhangi bir nedenle altı kişiye inmesi (bu durumda müsabakaya 

devam edilmez.)  

b)      Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için lisans vizesi yapılmamış futbolcu 

oynatılması,  

c)      30 – 40  yaş arası 4 ten fazla sporcunun  aynı müsabakada oynatılması, 

d)      Futbolcuların lisanlarının veya İşitme Engelliler Spor Federasyonunca onaylanmış 

isim çizelgelerinin hakeme ibraz edilmemesi neticesinde maçın yapılmamış olması, 

e)      Lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından yararlanılarak 

değişik oyuncu oynatılması, 

f)        Takımın cezalı bulunması, 

g)      Futbolcunun cezalı veya idari tedbirliği olduğu halde oynatılması, 

h)      Futbolcunun kendisine ait olmayan lisans kullanması, sahte lisans kullanması veya 

lisans üzerinde tahribat yapılması,  

i)        İşitme Engelliler Spor Federasyonunun müsabakalar için çıkarttığı statü ve genelge 

hükümlerinin neticeye tesir edecek şekilde ihlal edilmesi, 

j)        Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması, 

Yukarıdaki hallerde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber (b, e, f, g, h, i, j) bentlerindeki 

sebeplerden dolayı ilgililer hakkında İşitme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Yönetmeliği 

hükümleri uygulanmak üzere işlem yapılır. 

Ayrıca, bu halleri bilmemek mazeret sebebi olamaz. 

Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine üç gol verilir. Hükmen yenik sayılan 

takım gol atmış olsa dahi geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı 

goller geçerli sayılır. 

MADDE 27- PUAN SĠLĠNMESĠ VE LĠG DIġINDA BIRAKMA 

a)      Bir lig devresinde müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya 

gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım hükmen yenik sayılmakla beraber ayrıca 

mevcut puanlarından galibiyet halinde Lig Yürütme Kurulu kararı ile gerekli ise 

verilen puan kadar puanı silinir. 

Bu durumda ilgili kulübe harcırah ödenmez. 



Aynı durumların tekrarlanması halinde takım lig dışı bırakılır, takip eden sezonda lige alınmaz ve 

harcırahları ödenmez.  

Lig dışı bırakılan takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip sayılırlar. 

b)      Kulübün futbolcusu, yöneticisi, antrenörü veya diğer ilgililerinin ayrı ayrı veya 

birlikte hakeme müdahale veya tecavüz etmeleri nedeniyle müsabakanın devamına 

imkân olmaması halinde hükmen mağlûbiyetten başka galibiyete verilen puan kadar 

puan tenzil edilir. 

Ayrıca, seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı fiilleri sonucu maçın devamına imkan 

kalmaması halinde buna taraflardan birinin veya her iki takım seyircisinin sebep olduğuna kanaat 

getirilirse o takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına, ayrıca olayın durumuna göre 

mevcut puanlardan galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline İşitme Engelliler Spor 

Federasyonunca karar verilir. 

Olayların tekerrüründe ilgili takım lig dışı bırakılır. Takip eden sezon lige alınıp alınmamasına 

İşitme Engelliler Spor Federasyonu karar verir. 

c)      Bir müsabakada hakem tarafında sahadan çıkarılmak istenen futbolcu sahayı terk 

etmemesi ve bu nedenle hakemin müsabakayı tatil etmesi halinde hükmen mağlubiyet 

kararı verilmekle beraber ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanı tenzil 

edilir. (Hakem takım kaptanına bildirmesine rağmen takım kaptanı futbolcunun 

çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç 

alamazsa maçı tatil eder.) 

d)      İşitme Engelliler Spor Federasyonunu sahtecilik eylemi ile kandırmak suçundan 

dolayı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Ceza Yönetmeliği uyarınca ilgilileri 

cezalandırılan kulüplerin takımları için de bulunan ve takip eden sezonda lig dışı 

bırakılır. 

e)      Kendi seyircileri tarafından herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, 

futbolcuların, idareci ve görevlilerin veya müsabakayı izleyen diğer kişilerin can 

güvenliğini zedeleyecek derecede sahaların içinde veya dışında ciddi olaylar 

çıkarıldığında, İşitme Engelliler Spor Federasyonunca kanaat getirilmesi halinde olaya 

sebep olan takım lig dışı bırakılır. 

f)        Tarafların, bir müsabakayı sonucu üzerinde anlaşarak yaptıklarına İşitme Engelliler 

Spor Federasyonunca kanaat getirilmesi halinde her iki takım lig dışı bırakılır ve takip 

eden sezonda lige alınmazlar. 

İki takımın oyuncuları arasında müsabaka sonucu üzerinde anlaşma olmuşsa her iki takım 

hükmen yenik sayılır, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puan silinir. 

Anlaşma yalnız bir takımın futbolcuları arasında olmuşsa, mensup oldukları takım hükmen 

yenik sayılır, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puan silinir. 



İlgililer hakkında İşitme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin  Yönetmeliği hükümleri 

uygulanır. 

           Puanları tenzil edilen takımların puanları bulunmuyorsa sonradan yapacakları 

müsabakaların ilkinden başlamak üzere puanları mahsup edilir. 

Bu durumlarda, harcırah ödenip ödenmeyeceğine İşitme Engelliler Spor Federasyonu karar 

verir. 

MADDE 28- TAMAMLANAMAYAN MÜSABAKALARIN SONUÇLARI 

            26.Maddenin b) fıkrasında belirtilen nedenlerden dolayı tamamlanamayan müsabakalarda 

taraflardan birinin veya ikisinin yenik sayılmasına maçın kaldığı yerdeki neticesinin tesciline 

veya tekrarına; hakem, temsilci, gözlemci ve saha komiseri raporlarına göre karar vermeye İşitme 

Engelliler Spor Federasyonu yetkilidir. Olaylara sebep olanlar Disiplin  kuruluna sevk edilirler 

MADDE 29- ĠTĠRAZLAR 

            Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince sporcu tescil, vize ve transfer talimatına göre verilmiş 

lisansı bulunan futbolcuların müsabakaya katılmalarına engel olunamaz. Ancak bu statüde 

belirtilen cezai hükümler saklıdır. 

            Müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılmaz. Ancak eksik kadro ile sahaya çıkan ve 

oyuncu değişikliği yapan takımlara sonradan gelecek futbolcular hakkında karşı tarafın itirazı o 

anda hakem tarafından dinlenir ve tespit edilir. 

            Müsabakanın başlamadan önce oyun yerinde karşı takım kaptanı veya idarecisi önünde 

itiraz olunan husus, açıkça belirtilmesi suretiyle takım kaptanı veya idareci tarafından yazılı 

olarak yapılır. 

            İtirazlar müsabakayı takip eden beş gün içinde belgeleriyle birlikte İşitme Engelliler Spor 

Federasyonuna yapılır. Belgeleri ibraz edilmeyen ve beş günlük süre içerisinde İşitme Engelliler 

Spor Federasyonunca belirlenen depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmez. 

Yapılan itirazlar İşitme Engelliler Spor Federasyonu lig tertip komitesi tarafından 

çözümlenir ve ilgili kulübe tebliğ edilir. Karara , tebliğ tarihinden itibaren beş gün içerisinde ilgili 

kulüplerce itiraz edilmez ise karar kesinleşir. Bu süre zarfında kulüpler dosyanın federasyonca 

kesin karara bağlanması yolunda futbol lig tertip komitesi kararına da beş gün içinde itiraz 

edebilirler. Kulüpler bu itirazları içinde federasyonun belirlediği depozitoyu süresi içinde 

yatırmak zorundadır. İşitme Engelliler Spor Federasyonunun alacağı karar kesindir. 

MADDE 30- DEPOZĠTO 

            Süresi içinde yapılacak itirazın işleme alınabilmesi için, aynı süre içerisinde İşitme 

Engelliler Spor Federasyonuna itirazlar 150.-YTL. depozito belgesinin de itiraz dilekçesi ile 

birlikte verilmesi zorunludur. 



            İşitme Engelliler Spor Federasyonun ilgili hesabına yatırılan  itiraz ücreti, İlgili kulüp 

haklı bulduğu taktirde  iade edilir. İtiraz reddedildiği takdirde İşitme Engelliler Spor 

federasyonunun hesabına gelir kaydedilir. 

.  

MADDE 31- RESMĠ VE ÖZEL MÜSABAKALARA ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR 

            Yabancılarla yapılacak özel veya Uluslararası müsabakalar için seçilen futbolcular 

yapılan çağrıya uymak zorundadırlar.  

            Bu müsabakalar için seçilmiş futbolcuların kulüpleri adına her türlü müsabakaya katılıp 

katılmayacağına İşitme Engelliler  Spor Federasyonu karar vermeye yetkilidir. 

            İşitme Engelliler Spor Federasyonunun kabul edebileceği mazeretleri dışında, yapılan 

çağrıya uymayan futbolcular ve gerektiğinde kulüp ilgilileri İşitme Engelliler spor Federasyonu 

Disiplin kuruluna sevk edilir.  

MADDE 32- TEMSĠLCĠ 

            İşitme Engelliler Spor Federasyonu Deplasmanlı Türkiye İşitme Engelliler Futbol 

Müsabakalarında Federasyon Temsilcisi görevlendirebilir. Temsilcilerin, İşitme Engelliler Spor 

Federasyonunca tespit ve tayin olunacak yolluk ve tazminatları İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu bütçesinden ödenir. 

MADDE 33- ÖĞRENCĠ SPORCULAR 

            Mecburi ikametgahına dönen öğrenci sporcuların okullarını bitirdiklerini belirleyen 

diploma veya okul çıkış belgesinin Federasyona ibrazı halinde tespit edilen muvafakat bedeli 

ödendikten sonra transfer yapabilirler. Transfer bedelleri Devlet Memuru harcırahının 60 katıdır. 

MADDE 34- ĠġĠTME ENGELLĠLER DEPLASMANLI FUTBOL LĠGĠ STATÜSÜ 

İşitme Engeliler Deplasmanlı Futbol ligi müsabakaları  

a-Birinci lig müsabakaları, 32 takımın katılımı ile bölgesel 8 takımlı 4 grupta  

b-İkinci.lig müsabakaları 32 takımın katılımı ile bölgesel 4 takımlı 8 grupta  

c-Terfi müsabakaları  şeklinde oynatılacaktır.(2.Lige Terfi Müsabakaları bölgesel 8 grup) 

 Birinci Ligde sezon sonunda gruplarında birinci ve ikinci olan takımlar Play-off müsabakası 

yapacaklar,gruplarında son iki sırayı alan takımlar ise bir alt kümeye düşerler. 

İkinci Ligde sezon sonunda gruplarında birinci olan takımlar Birinci lige terfi ederler.Son sırayı 

alan takımlar  ise ikinci ligden  düşerler. 



İkinci ligde düşen 8 takımın yerine bölgesel terfi müsabakaları yaptırılır ilk sıraları alan en iyi 8 

takım 2.lige terfi eder. 

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU GEREKLĠ GÖRDÜĞÜ TAKTĠRDE 

LĠG STATÜSÜNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPMA YETKĠSĠNE SAHĠPTĠR. 

MADDE 35- ĠġĠTME ENGELLĠLER FUTBOL LĠG YÜRÜTME KURULUNUN  

GÖREVLERĠ 

a)      Müsabakaya katılacak takımları bölgesel esaslara göre gruplara ayılarak onay için 

İşitme Engelliler Spor Federasyonuna göndermek. 

b)      Müsabakanın statüsünü yapmak, gün ve saatlerini belirlemek, 

c)      Müsabakadan dolayı çıkacak her türlü anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede 

karara bağlamak, 

d)      Programın herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden geri kalan müsabakaların 

tarihlerini tayin etmek, 

e)      Müsabakalarla ilgili hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri raporlarını inceleyerek, 

iki sarı kart cezası dışında ceza ve yürütmeye yönelik bir hüküm ihtiva ediyorsa 

raporu ceza kuruluna sevk etmek, 

f)        Hava muhalefetinden dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar müsabakaları 

geri bırakmaya karar vermek (Bundan sonra müsabakaların oynanıp oynanmayacağına 

karar vermek maçın hakemine bağlıdır), 

Bunların dışında bir müsabakanın tescili ve yeniden yapılacağı tarihin tespitine ve 

 sahalar hakkındaki anlaşmazlıklar üzerinde karar almaya İşitme Engellileri Spor 

Federasyonu yetkilidir. 

g)      Müsabaka programı tamamlandıktan sonra hakem raporları ile saptanmış teknik 

sonuçlar ve ilgili kurulları tarafından verilmiş karara göre müsabakalara katılan 

kulüplerin derecelerini tayin etmek, İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 

tasdikinden sonra ilan etmek, 

h)      Tertip Komitesi bu görevlerini İşitme Engelliler Spor Federasyonu adına yürütür. 

Federasyon komitenin çalışmasını her yönden denetleyerek gereği halinde komite 

kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir ve gerek gördüğü taktirde müsabakanın 

tarihini, yerini, saatini değiştirebilir ve müsabakaları seyircisiz oynatabilir. 

i)        İşitme Engelliler Spor Federasyonunca yayınlanan genelge ve talimatlara aykırı 

hareket eden, görevini aksatan komite üyelerini federasyon görevden almaya 

yetkilidir. 



 MADDE 36- ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 

a)      İşitme Engelliler Futbol Müsabakaları Sezonu her yıl İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu tarafından tespit ve ilan edilir. 

b)      Resmi müsabakalar yalnız İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenir. 

Resmi müsabakalara ait unvanlar ancak İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 

verilir. 

c)      Bu statüde hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu karar vermeye yetkilidir. 

d)      Bu statüyü İşitme Engelliler  Spor Federasyonu yürütür. 

     


