
1. GENEL İŞLEYİŞ 

a. Esenler Sokak Ligi, takımları esenlerde ikamet eden ve onları halı sahada buluşturan gençlere 
farklı rakiplerle keyifli müsabakalar yaptırarak bu müsabakalarında profesyonel bir futbol 
atmosferi yaratan Esenler’in en büyük halı saha ligidir.11 takımdan oluşan bu lig de 16-29 yaş 
arası gençler kendi oluşturacakları takımlar ile birlikte 20 hafta sürecek olan lig de kıyasıya 
mücadele edeceklerdir. Bu hizmet sayesinde takımlar ücretsiz bir şekilde kolayca 
www.esenlersokakligi.com siteden kolaylıkla kayıt olabilir. 
b. Esenler Sokak Liginde belirtilen tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar. Yapılmış / yapılacak 
değişiklikler derhal www.esenlersokakligi.com web sitesinde ilan edilir. 

 

2. TAKIM İSİMLERİ 

1. Takımlar, sisteme giriş esnasında kendi belirledikleri özel bir takım ismi ile müracaat 
edeceklerdir. Bu özel isim Türkçe ve anlaşılabilir olmalıdır, ancak siyasi mesaj içeren,hukuka ve 
ahlaka aykırı, kişi veya kurumları rencide edici vb. takım isimleri kullanılamaz.  

 

3. OYUNCU SAYISI VE NİTELİKLERİ 

1. Takım kadroları 7 as ve 5 yedek olmak üzere12 oyuncudan oluşur.Bir müsabakanın 
başlayabilmesi için, her iki takımın minimum 5 oyuncu ile sahada hazır bulunması gerekir. 
Müsabaka sırasında bir takımın, kırmızı kart, sakatlık vb. durumlar nedeniyle sahada 5 
oyuncudan az kişi kalması durumunda müsabaka tatil edilir. Nihai karar Merkez Disiplin 
Kurulundadır. Takımın 5 kişiden az müsabakaya katılması durumunda hükmen mağlup 
sayılacaktır. 
2.Tüm oyuncular TC Kimlik numaralarını doğum tarihlerini ve fotoğraflarını  sisteme girmiş şekilde 
üye olmaları gereklidir.Bir oyuncu sadece bir takımda oynayabilir. 
3. Takımlar; turnuva başlamasından itibaren oynadığı müsabakaların esame listesini  (Müsabaka 
öncesi, saha koordinatörüne verilen aslar ve yedeklerden oluşan isim listesini kimlikleri ile 
beraber) ibraz etmek zorundadır. Her takım,rakibinin bu limiti aştığını düşündüğü durumlarda, 
rakibinin kimlik kontrolü yapılmasını saha koordinatöründen talep etme hakkına sahiptir. 
4. Bir takım, Esenler Sokak Ligi resmi kadrosunda profesyonel kontratlı futbolcu bulunduramaz. 
Oyuncunun kadroda bulunabilmesi için kulübüyle olan kontratının bitişi / feshi ile oynamak istediği 
Esenler Sokak ligi Sezonunun başlangıç tarihi arasında en az 1 yıl olması gerekir.  
5.Oyuncular müsabaka süresince resmi kimliklerini yanında bulundurmak zorundadır. 
Müsabakalar sırasında rakibin itirazlarına müteakip, saha koordinatörü gerekli gördüğü takdirde 
kimlik kontrolü yapabilir. Kontroller yapıldıktan sonra müsabaka oynanır, koordinatörden gelen 
bilgileri araştıran Merkez Disiplin Kurulu müsabakayla ilgili kararını verir. İtirazı, yalnızca ilgili 
müsabakada oynayan takımların kaptanları yapabilirler. Kaptanlar, rakip oyuncularla ilgili 
itirazlarını müsabaka bitiminden itibaren 48 saat içinde gerçekleştirmelilerdir. Bu süreler dışında 
yapılacak itirazlar, Merkez Disiplin Kurulu toplantı gündemine alınmayacaktır. 
6.Esenler Sokak Ligi’nde faal görev almakta olan personel, Sokak Ligi müsabakalarında 
oynayamaz. 
7.Oyuncu değişikliği, taraftarlarının davranışları ve takım kadrolarının takibinden takım kaptanı 
sorumludur. Dolayısıyla kaptanlar Esenler Sokak Ligi kurallarını iyi bilmelidirler. 

 

4. OYUNCULARIN GİYSİ VE GEREÇLERİ 

1.Esenler Sokak ligi Ligi platformunda takımların sahaya forma ile gelme zorunluluğu yoktur. 
Ancak forması bulunmayan takımların Esenler Sokak Ligi Organizasyon Komitesi'nin sağladığı 
sırt numaralı halı saha yeleklerini giymesi zorunludur. Yelek giymemek için muhakkak sırt 
numarasına sahip formalar giyilmesi gereklidir. Hakemler ve Saha koordinatörlerinin sırt 
numaralarına göre gerekli disiplin ve teknik uygulamaları kolaylıkla gerçekleştirebilmesi açısından 
aynı renkte kıyafetler giymek yeterli değildir. 



 2. Oyuncular plastik tabanlı suni çim kramponu veya halı saha ayakkabısı ile mücadele 
edecektir. Müsabakanın hakemi, oyuncunun ayakkabısının sahadaki diğer oyuncuların sağlığına 
zarar verebileceği kanaatine vardığı takdirde, ilgili oyuncuyu oynatmama yetkisine sahiptir. 
3. Yaralanmalara neden olabilecek takıları takmak (gözlük, saat, yüzük, kolye, bileklik vs.) 
yasaktır. Hakem, bu özellikte takı takan bir oyuncunun bu takıları çıkarmasını istemekte yetkilidir. 
4. Müsabakalar Esenler Sokak Ligi Organizasyon Komitesi'nin sağlayacağı müsabaka toplarıyla 
oynanacaktır. 
5. Esenler Sokak Ligi takımları üstlerindeki giysi vb. gereçlerde, yanlarında getirdikleri 
pankartlarda hiçbir şekilde siyasi logolar ve yazılar bulunduramazlar. Taraftarları hiçbir şekilde 
siyasi tezahürat yapamazlar. Oyuncuların ve taraftarların ırkçı söylem ve imalarda bulunması 
yasaktır. Bu kurala uyulmaması durumunda Esenler Sokak Ligi Merkez Disiplin Kurulu; puan 
cezası, men cezası, takım ve oyunculara ihraç cezası verebilir. 

 

5. GENEL OYUN KURALLARI 

1.Tüm oyuncuların Esenler de ikamet etmesi zorunludur. 

2- Müsabakalar 25’ er dakikalık 2 devre olacak şekilde toplam 50 dakika oynanacaktır. 

3. Esenler Sokak Ligi'nde, ofsayt kuralı uygulanmaz. 

4. Kaleciler geri pasta topu elleriyle alamazlar. 
5. Kale vuruşundan, rakip kaleye gol yapılabilir. 
6. Kaleci degajından, rakip kaleye gol yapılabilir. 
7. Kale vuruşu veya kaleci degajı sırasında; rakip oyuncuların toptan 5 adım uzakta olması 
gerekmektedir. Bu durumun ihlali sonucu gol olması halinde, gol iptal edilir. Kale vuruşu ise tekrar 
edilir. Kaleci degajı ise, oyun endirekt serbest vuruş ile başlatılır. 
8. Kalecilerin eli ile attıkları topun kimseye değmeden rakip kaleye gol olması durumunda, gol 
geçersiz sayılır ve rakip takım oyuna kale vuruşu ile başlar. 
9. Başlama vuruşundan direkt rakip kaleye gol yapılabilir. 
10. Penaltı atışı yapılırken kalecinin bir ayağı çizgide olmalıdır. Kalecinin öne çıkarak ihlali 
gerçekleştirmesi sonucunda; atış gol ile sonuçlanmaz ise, atış tekrar edilir. Atış gol ile sonuçlanır 
ise, atış geçerli sayılır. 
11. Bir müsabaka da, takımların 5 oyuncu değiştirme hakkı vardır.  
12. Müsabaka hakeminden izin almadan oyuncu değişikliği yapılamaz. Oyuncu değişikliği 
yapılması için önce hakemin izni, sonra da çıkan oyuncu ile giren oyuncunun kapı girişinde el 
teması yapması gerekmektedir. Müsabaka hakeminin izni olmadan yapılan bir değişiklikte; hakem 
oyunu durdurur, kural ihlali yapan oyuncuya ihtar verilir, rakip takım lehine, oyunun durduğu 
sırada topun bulunduğu yerden bir endirekt serbest vuruş ile oyun yeniden başlatılır. 
13. Oyuncu değişikliği, oyunun hızını etkilemeyecek şekilde seri bir hızda yapılmalıdır. Oyuncu 
değişikliğini oyun hızını kasten düşürecek şekilde davranışta bulunan oyuncular hakem 
tarafından ihtarla uyarılır. 
14. Müsabaka hakemi, saha ışıklarının yetersiz olduğuna kanaat getirdiği takdirde, müsabakayı 
durdurmaya yetkilidir. Işıklar oynamak için yeterli hale geldiğinde oyun kaldığı yerden devam 
eder. Aksi takdirde saha koordinatörü durumu tutanak altına alır ve müsabaka ileriki bir tarihe 
ertelenir. 
15. Saha koordinatörü, aynı zamanda yardımcı hakem görevi de görür. Kendi gördüğü ve 
müsabaka hakeminin görüş açısında olmayan pozisyonlarda, uyarma yetkisine sahiptir. Ancak 
son kararı, müsabaka hakemi verir. 
16. Eğer müsabaka da hakem herhangi sebepten dolayı geçici olarak oyunu yönetemeyecek hale 
gelirse, oyun saha koordinatörünün denetimi altında devam edebilir. 

 

6. MERKEZ DİSİPLİN KURULU 

1. Merkez Disiplin Kurulu, Esenler Sokak Ligi'nin asayişinden sorumlu olup, ligin yargı organı 
özelliğini taşır ve disiplin kararlarını alır. Haftanın bir günü toplanarak hafta boyu gelişen olayları 
değerlendirir. Toplantılarda aldığı kararları genelge olarak yayınlar. 



2. Hakemleri tayin etme yetkisi tamamıyla Merkez Disiplin Kurulu'na aittir, takımların hakem 
seçme hakkı yoktur. 
3. Esenler Sokak Ligi Disiplin Talimatnamesi' ndeki disiplin cezası uygulama sistemi, 3 derecede 
ele alınır. Buna göre; 
3.a. Bir oyuncu tarafından, hakeme, saha koordinatörüne veya rakibe yapılan 
1. dereceden Fair-Play dışı itirazlar/hakaretler, 1 müsabakadan 3 müsabakaya mene kadar, 
2. dereceden Fair-Play dışı itirazlar/hakaretler, 4 müsabakadan 8 müsabakaya mene kadar, 
3. dereceden Fair-Play dışı itirazlar/hakaretler, ve fiziki müdahale durumları ise 9 müsabakadan, 
tüm Fairplay müsabakalarından men cezasına kadar tabidir. 
4.1. Bir oyuncu tarafından, rakibine yapılan müdahele sonucunda çift sarı kart görmesi 
durumunda oynanan müsabakadan men edilir.  
4.2. Bir oyuncu tarafından, rakibine yapılan müdahele sonucunda direk kırmızı kart görmesi 
durumunda oynanan müsabakadan men edilir ve bir sonraki müsabakada yerini alamaz. 
5. Esenler Sokak Ligi'nde bir müsabakanın, herhangi bir oyuncunun hayati bir sakatlığı nedeniyle 
(hakem sakatlığın önemine onay vermelidir.) bir takımın sahadan çekilerek tatil edilmesi 
durumunda, son kararı Esenler Sokak Ligi Merkez Disiplin Kurulu verir. 
7. Hakemin oyuncu sağlığı nedeniyle gerekli gördüğü durumlar haricinde, müsabakanın tatil 
edilmesini beklemeden sahadan takım halinde çekilmenin cezası ise; hükmen mağlubiyettir. 
8. Esenler Sokak Ligi'nde bir müsabakanın disiplin/güvenlik gibi bir nedenle tatil edilmesi 
durumunda ise karar yetkisi tamamen Merkez Disiplin Kurulu'ndadır. Kurul, olayları 
değerlendirerek müsabakanın yeniden oynanmasına, kaldığı yerden devam etmesine, iki 
takımdan birinin hükmen galibiyetine, müsabakanın o anki skoruyla tescil edilmesine, her iki 
takımın ihraç edilmesine veya takımlara puan cezası uygulamasına karar verebilir. Takım 
kaptanları takım ve taraftarlarından sorumludur. Taraftarlarının çıkardığı olaylarda takım 
kaptanları sorumluluğunu yerine getirmeyip çıkan olayları engellemeye gayret etmez ya da tahrik 
ederse, kurul, takım kaptanına veya takımına; tüm müsabakalarından men cezasına kadar, 
disiplin cezası verebilir. 
9. Müsabakanın başlangıç saatinden 25 dakika sonra iki takımdan birinin 5 oyuncu ile sahada yer 
almaması halinde o takım, hükmen mağlup (3-0) ilan edilir ve o takım için müsabakasına katılım 
göstermeyen ekip prosedürü uygulanır. Saat ile ilgili doğabilecek anlaşmazlıklarda Organizasyon 
Komitesi'nin tuttuğu "Resmi turnuva saati" geçerlidir. 
10. Müsabakaya katılmayan takım için; 
11. Müsabakayı izleyen seyircilerin veya yedek oyuncuların hakem/saha koordinatörü izni 
olmadan sahaya girmeleri kesinlikle yasaktır. Esenler Sokak Ligi'nde mücadele eden takımlar, 
kendilerini izlemeye gelen seyircilerinin de hal ve hareketlerinden sorumludur. Saha koordinatörü 
veya hakem raporuyla bir takımın taraftarı olduğuna kanaat getirilen kişinin saha koordinatörüne, 
hakeme, rakip oyuncuya veya taraftara karşı Fair-Play sınırını aşan tutumu veya oyun alanının 
belirtilen kurallarına uymaması halinde Merkez Disiplin Kurulu ilgili takıma puan cezasından tüm 
Esenler Sokak ligi müsabakalarından men cezasına kadar disiplin cezası uygulayabilir. 
12. Esenler Sokak Ligi'nden diskalifiye edilen takımın eski müsabakalarına dair herhangi bir 
yaptırım yoktur. Önceki müsabakalardaki skorlar ve alınan/verilen puanlar sabit kalır. Yalnızca 
puanı ne olursa olsun puan cetvelinin en alt sıralarında yer alırlar ve isimlerinin yanında “Disk.” 
(Diskalifiye) yazılır. 
13. Takımlar müsabakalarla ilgili her türlü itirazlarını müsabaka bitimine müteakip, en geç 
48 saat içerisinde Merkez Disiplin Kurulu'na, genclikvesporesenler@gmail.com adresine 
gönderecekleri e-mail ile yapmak durumundadır.Müsabakanın oynandığı günün ertesi 
günü saat 15.00'e kadardır. Bu süreyi aşan itirazlar dikkate alınmaz. 

 

7. LİGDE CEZALARIN UYGULANMASI 

1. Kendi takımında ceza alma; 
Oyuncu kendi takımında oynarken saha içi/dışı fair-play'i gölgeleyici tutumu dolayısıyla saha 
koordinatörü veya müsabaka hakemi yorumuyla, müsabakada aldığı bir kart veya men cezası 
alabilir. Bu durumda verilen müsabaka cezası kadar kendi takımı müsabaka yapıncaya dek, 
oyuncu kendi takımında veya misafir bir takımda oynayamaz. 



2. Rakip takımın müsabakaya gelmemesi nedeniyle gelen takım lehine hükmen galibiyet kararı 
verilen müsabakalarda, galip takımın kadrosunda bulunan cezalı oyuncuların cezalarından bir 
müsabaka ceza düşer. 

 

14. SAĞLIK 

1.Esenler Sokak Ligine katılan tüm oyuncular sağlık konusunda kendileri sorumludurlar. Spor 
yapmalarına engel yoktur. Raporunu __/__/2022 tarihine kadar ibraz etmek zorundadırlar. Spor 
yapmasına engel herhangi bir rahatsızlıkları bulunanlar organizasyona katılmazlar. 
2.Esenler Sokak Ligi’ne katılan tüm sporcular sağlık raporu eşliğinde oynamalarında herhangi bir 
problem yoktur. İzin ve rapor ibraz edilmediği takdirde Esenler Sokak Ligi’ne katılamayacaklardır. 

 

15. GÜVENLİK 

1. Organizasyona katılan tüm takımlar güvenlik konusunda kendileri sorumludurlar. 
. 

 


