Ekşi Sözlük Birinci Pazar Ligi™
KURAL KİTABI

2018-2019 SEZONU

EKŞİ SÖZLÜK BİRİNCİ PAZAR LİGİ (“ESBPL™”) KURALLARI
AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER

A.

(1) Ekşi Sözlük Birinci Pazar Ligi (“ESBPL”); Ekşi Sözlük yazarları tarafından, yine Ekşi Sözlük
yazarları için, hiçbir şekilde maddi menfaat gütmeden gönüllülük esasıyla yürütülen; sadece ortak
paydada eğlenceyi, arkadaşlığı, birlik ve beraberliği amaçlayan; uzun yıllar boyunca devam etmesi
arzulanan, arkadaşlığın ve bütünlüğün ön planda tutulduğu amatör bir futbol organizasyonudur.
(2) ESBPL’de centilmenlik, gönüllülük, rakibe ve organizasyona saygı, iyi niyet ve dürüstlük esastır.
ESBPL’de adil ve hakkaniyetli bir rekabet ortamı içerisinde, güzel oyun ve eğlenmek amaçlanır.
(3) Tüm oyuncular ve takımlar, kazanmanın veya kaybetmenin sonuçlarına takılmadan, futbolun en yalın
hali için mücadele etmekle, ESBPL çıkarlarına, ruhuna ve ortamına uygun davranmak ve lig
kurallarına uymakla; Kaptanlar, tüm oyuncularının bu kurallara uymasını sağlamakla yükümlüdürler.
Kuralların kötüye yorumlanmaması, kötü emsallerin örnek gösterilmemesi veya burada yazılı olmayan
durumlarda ESBPL çıkarlarına aykırı sonuçlar ortaya çıkaracak yorum ve uygulama yapılmaması
esastır.
(4) ESBPL organizasyonu; lig usulü maçlar ve gruplu elemeli kupa maçlardan ve ayrıca muhtelif
amaçlarla düzenlenen turnuvalardan oluşmaktadır.

B.

ORGANLAR VE TANIMLAR

(5) Yönetim: Bir başkan, ve gerektiği sayıda başkan yardımcısından oluşur. Yönetim; aralarında görev
paylaşımı yaparak lig için gerekli olan hususları düzenlemek, kaptanlar ve takımlar arası diyalog
bütünlüğünü sağlamak, kurallar ve sair hususlarla ilgili olası karışıklıkları gidermek, kaptanlar
toplantısı yer ve saatini belirleyerek toplantıyı yönetmek, oylama gerektiren konuları kaptanların
oyuna sunmak, lig sahasını ayarlamak, lig için yapılacak harcamalar konusunda gereken parayı
takımlardan toplamak ve saklamak ve gerektiğinde Kaptanlar’a bilgi vererek harcamak, maç
sonuçlarının ve atılan gollerin kayıt altına alınmasını ve ilan edilmesini sağlamak; burada yazılı olan
veya olmayan ESBPL’nin işleyişiyle ilgili işleri yürütmek; ESBPL’nin çıkarlarını korumak ve bunun
için gerekli olanları yerine getirmekle görevlidir.
(6) Kaptanlar Kurulu: Takım kaptanlarından oluşur. ESBPL organizasyonu, işleyişi, kuralları, alınacak
ödüller, yeni uygulamalar, yapılacak harcamalar, yeni takım katılımı ile ilgili tüm hususlarda fikir
teatisinde bulunma ve karar verme yetkisine sahiptir. Kaptanlar Kurulu bir sezon içerisinde en az 3
defa (sezon başı, sezon ortası ve sezon sonu) toplanır. Her takımın en az 1 yetkili temsilci ile katılmak
zorunda olduğu Kaptanlar Kurulu genel olarak salt çoğunlukla karar alır, bazı özellikli durumlarda
daha nitelikli çoğunlukla karar alır.
(7) Disiplin Kurulu: Üç asil ve bir yürütücü üyeden oluşur. Kurul, ESBPL’nin, birlik ve beraberliğine,
amacına ve ruhuna uygun bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla; takımların ve oyuncuların
ESBPL’ye uygunluğunu denetlemek, ESBPL’de ortaya çıkan sorunları, disiplinsizlikleri gidermek ve
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olup ve her ESBPL sezonu öncesi ESBPL Kaptanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda
güncellenmektedir. Kuralların ve Kurallar listesinin her türlü yasal hakkı saklıdır. İşbu metinde yer alan ifadeler in
bir kısmı veya bütünü izinsiz kullanılamaz.

gerekli önlemleri almak, yaptırımlar uygulamak ve kurallar arasında bir yaptırım belirtilmeyen
hususlarda, ileride emsal teşkil edebilecek kararlar almak yetkisine sahiptir. Kurul; olayın niteliğine
göre uyarı, kınama, maç cezası ve organizasyondan ihraç gibi kararlar alabilir; bir kaptanın şikayeti
üzerine veya kendiliğinden değerlendirme yapabilir. Asil üyelerin kendilerini veya kendi takımlarını
ilgilendiren hususlarda yürütücü üye veya Yönetim’den gerekli sayıda üye, asil üyelerin yerine geçer.
Disiplin Kurulu’nun kararlarına, kararın etkilendiği takım kaptanı tarafından itiraz edilebilir. İtiraz
üzerine yapılacak incelemede Kaptanlar Kurulu son kararı verir.
(8) Kaptan: Her takımın bir kaptanı, her kaptanın da Ekşi Sözlük yazarı olması zorunludur. Kaptanlar,
görev ve sorumluluk anlamında ESBPL’de en önemli unsurdur. Kaptanlar; ESBPL’yle ilgili haberleri,
duyuruları ve gelişmeleri takip etmek, bunları takım arkadaşlarına bildirmek, kuralları ve işleyişi
takım arkadaşlarına anlatmak ve onların tüm kurallara uymasını sağlamak, ayrıca takımını ESBPL
ruhuna, amacına ve ortamına uygun oyunculardan oluşturmakla yükümlü ve diğer kaptanlar ile
ESBPL’ye karşı sorumludur. Kaptan, gerekli gördüğü takdirde kendine bir yardımcı seçer. Kaptan ve
yardımcısı her sezon başında Yönetim’e bildirilir, kaptan ve yardımcılarının ESBPL’de ve takımında
kıdemli kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim, herhangi bir durumda doğrudan Kaptan ile muhatap
olur. Aynı şekilde bir takım oyuncusunun Yönetim’den isteği, Kaptanı aracılığıyla iletilir.

C.

SEZON BAŞLANGICI - KATILIM VE KAYIT

(9) ESBPL’de bir sezon; Eylül ayı içerisinde, ESBPL’ye dahil olmak isteyen sözlük yazarları için
düzenlenen “Ekşi Sözlük Halısaha Şenlikleri” ve o Şenliklerin kapanış maçı olarak oynanan Süper
Kupa maçı ile başlar ve en geç Nisan ayı içerisinde oynanacak son lig veya kupa maçı ile son bulur.
Takvim, Sezon Öncesi Son Kaptanlar Toplantısı’nda kesin olarak kararlaştırılır.
(10) ESBPL’ye yeni bir takımın katılabilmesi için; katılmak isteyen takımın, yeni sezon başlamadan üç ay
öncesine kadar Yönetim’e katılma talebini iletmesi; beşte dördü sözlük yazarı olan ve en az 20
oyuncudan oluşan bir takımın oluşmuş olması, bu takımın ESBPL amaç ve ruhuna, yapısına,
kurallarına uygun, ciddi ve güven verici olması şartlarını karşılaması gerekmektedir. Başvurunun
dikkate alınabilmesi için ilk olarak ESBPL’de yeni takım için bir kontenjan olmalıdır.
(11) Yönetim’in başvuruyu ciddi görmesi halinde, konu Kaptanlar Kurulu’na iletilir. Başvurunun ardından
lig başlamadan bir ay öncesine kadar, lige katılmak isteyen takım en az üç hazırlık maçı yapmış
olmalıdır.
(12) Kaptanlar Kurulu, takımın ESBPL’ye katılıp katılmaması konusunda karar verir.

D.

LİG VE KUPA DÜZENİ

(13) ESBPL sezonunun tam olarak hangi tarihte başlayıp hangi tarihte biteceğine, kupa maçlarının
düzenine ve hangi aralıklarda oynanacağına, hangi tarihlerde tatil yapılacağına, Kaptanlar Kurulu
sezon öncesinde karar verir.
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(14) Maçların yapılacağı saha lig öncesi kaptanlarca belirlenir. Sahanın belirlenmesinde konum, ulaşım,
tesisin durumu, sundukları, sahanın durumu göz önünde bulundurulur. Saha, Yönetim’ce ayarlanır.
Saha ücretlerinin ödenmiş olmasından kaptanlar sorumludur.
(15) Lig; çift devreli olup, iki devrelik fikstürün sonunda, ligi birinci sırada bitiren takım “Lig Şampiyonu”
olur.
(16) Kupa, elemeli ve rövanşlı maçlar oynanır. 10 takımlı düzende, rövanşlı 1. Eleme Turu sonunda turu
geçmeye hak kazanan 5 takım doğrudan Çeyrek Final’e katılmaya hak kazanır. Başarısız olan 5 takım
arasında lig usulü sıralama yapılır ve ilk 3 sıradaki takım da Çeyrek Final’e katılmaya hak kazanır.
Çeyrek Final’de kura ile rakipler belirlenir, bir önceki turda eşleşen takımların bir daha eşleşmemesine
dikkat edilir. Rövanşlı maçlar sonunda Çeyrek Final’de başarılı olan takımlar Yarı Final oynamaya
hak kazanır. Rövanşlı Yarı Final maçları sonunda başarılı olan takımlar Final’e kalır. Final maçı tek
maç üzerinden oynanır. Final maçında galip gelen takım “Kupa Şampiyonu” olur.
(17)Yeni sezon başlamadan önceki hafta, lige yeni Ekşi Sözlük yazarı olan oyuncu katılımının
sağlanabilmesi için düzenlenen Halısaha Şenlikleri’nin son gününde, bir önceki sezonun lig ve kupa
şampiyonu bir maç yapar. Bu maçı kazanan, Süper Kupa şampiyonu olur.
(18) Lig maçları ile kupadaki grup maçlarında; galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilir; ikili averaj sistemi
uygulanır. Kupadaki rövanş maçlarında eşitlik bozulmadığı takdirde, maç süresinin tamamı sona
erdiğinde takımlar berabere kalmışlarsa, seri penaltı atışlarına geçilir. Her takım sırayla beşer penaltı
atışı yapar. Bu penaltı atışlarında eşitlik bozulmadığı takdirde, eşitlik bozulana kadar birer penaltı
atışları ile devam edilir.

E.

ORGANİZASYON VE TOPLANTILAR

(19) Bir sezon bitip, yeni sezon başlamadan önce, en az iki kez Kaptanlar Kurulu toplantısı yapılır. İlk
kaptanlar toplantısı, yeni sezonun başlamasına en az 2 ay, ikinci kaptanlar toplantısı ise yeni sezonun
başlamasına 15 gün kalıncaya kadar yapılmış olmalıdır.
(20) Toplantı gündemi Yönetim’ce ve kaptanlardan gelecek olan tekliflere göre oluşturulur. Gündem gereği
yapılacak olan oylamalar veya ESBPL kurallarının, saha yerinin belirlenmesi gibi örnek durumlar;
toplantıda elde olan somut fikirler üzerinde tartışılarak, toplantı katılım ve karar için çoğunluk şartları
göz önünde bulundurularak kaptanlar veya temsilcileri tarafından karara bağlanır.
(21) Kaptanlar Kurulu toplantılarını biten sezonda görevli olan Yönetim düzenler ve yönetir, toplantı
notlarını Kaptanlar ile paylaşır.
(22) Toplantıların hüküm ifade edebilmesi için o anda ligde bulunan, lig başlamamışsa lige katılacak olan
takımların üçte iki çoğunluğunun (12’de 8 veya 10’da 7) bir temsilcisinin toplantıda hazır olması
gereklidir. Temsilci gönderemeyen takımın kaptanı, toplantıya katılan bir kişiyi vekil tayin edebilir.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, en geç yedi gün içinde bir toplantı daha yapılır. Toplantıda
kararlar, yukarıda belirtilen şekilde toplanmış olan kaptanların çoğunluğuyla alınır.
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(23) İlk toplantıda biten sezonun değerlendirmesi yapılır, yeni takım katılma talebi varsa değerlendirilir,
kurallardaki değişiklikler konusunda görüşülür.
(24) Sezon başlamadan önce yapılacak olan ikinci toplantıya tüm takımların kaptanları veya temsilcisi
katılmak zorundadır. Bu toplantıda lig ve kupa fikstürü, kuralların son hali, sezon içindeki tatil günleri
gibi hususlar değerlendirilerek karara bağlanır.
(25) Disiplin Kurulu, Kaptanlar Kurulu’nca seçilir. Seçim için yeter oy; toplantıya katılmış olan kaptanların
çoğunluğunun oyudur.

F.

TAKIM DÜZENİ, OYUNCULAR ve MAÇ KADROLARI

(26) Her takım, ESBPL bütününün bir parçasıdır. Takımlar, ESBPL kural, düzen, ilke, amaç ve yapısına
uygun oyunculardan oluşmalıdır. ESBPL’de oynayacak oyuncuların ESBPL’nin kural, düzen, ilke,
amaç ve yapısına uygun olması, kurallara, düzene, arkadaşlık ortamına, dürüstlük ve centilmenlik
ilkelerine uygun hareket etmesi zorunludur. Aksi durumda bir oyuncunun ESBPL’den ihracı
konusunda, Yönetim’in ilgili Kaptan’a veya Disiplin Kurulu’na, Kaptanlar Kurulu’na görüş
bildirmesi, Disiplin Kurulu’nun ve/veya Kaptanlar Kurulu’nun karar vermesi mümkündür.
(27) Her Kaptan, takımının sahadaki ve organizasyondaki temsilcisidir. Kaptan, takımındaki oyunculardan
dolayı Yönetim’e karşı sorumludur. Kaptan, tüm oyuncularına hâkim olmak, kurallara uygun hareket
etmesini sağlamak ve gerektiği hallerde onu hareketlerinden dolayı uyarmak veya uzaklaştırmakla
yükümlüdür.
(28) Her takım maçlarda; kendisinin diğer takımlardan ayırt edilmesini sağlayacak şekilde renklendirilmiş,
tasarlanmış bir örnek forma giymek zorundadır. Bu formaların sırt kısmında, oyuncuların Ekşi
Sözlük’te kullandıkları rumuzlar ve takım içinde belirlenmiş (1-99 arasındaki) numaraları yazar.
(29) ESBPL’de maçlar 6 oyuncudan oluşan takımlar ile oynanır. Takımların kadrosu ise 25 kişiden oluşur.
(30) Takımın genel kadrosunun Ekşi Sözlük yazarlarından oluşturulması esastır. Ancak kadrolarda Ekşi
Sözlük Yazarı olmayan kişiler de bulunabilir. Bu kişiler; Ekşi Sözlük yazarı sayısı bu kurallar
listesinde belirtildiği ölçüde ESBPL’de belli maç sayısına ulaşıp “Yerli” statüsü kazanmış veya
ESBPL’de birkaç maç yapmış ancak “Yerli” statüsü kazanmamış “Yabancı” oyuncular olabilir. Yerli
statüsü kazanmış oyuncuların statüsü Ekşi Sözlük Yazarı olan oyuncular ile aynıdır. 25 kişilik
kadronun en fazla 7’si Yabancı kişi olabilir.
(31) Sahaya çıkan 6 kişilik takım kadrosunun da tamamının Ekşi Sözlük yazarı olması esastır. Ancak bu
şart karşılanamıyorsa,
a. 6 kişilik takımda en az 5 oyuncu Ekşi Sözlük Yazarı veya Yerli statüsü kazanmış oyuncu, 1 oyuncu
“Yabancı” oyuncu olabilir, veya;
b. 6 kişilik takımda en az 4 oyuncu Ekşi Sözlük Yazarı veya Yerli statüsü kazanmış oyuncu, 1 oyuncu
“Yabancı” oyuncu, 1 oyuncu da o takımın bir önceki sezon kadrosunda bulunan ve yine bir önceki
sezon o takım formasıyla en az 1 maç yapmış “Oynamış Yabancı Oyuncu” olabilir.
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6 kişilik takımda aynı anda 2 tane “Oynamış Yabancı Oyuncu” oynayabilirken, 2 tane “Yabancı
Oyuncu” oynayamaz.
“Oynamış Yabancı” sayılabilmek için, takımının bir önceki sezon kadrosunda olması ve en az 1 maç
oynamış olması şarttır, bir önceki sezonun kadrosunda yer alan ancak ESBPL’de o sezon hiçbir maça
çıkmamış olan oyuncular, oynamış yabancı sayılmazlar. “Yerli” veya “Oynamış Yabancı” statüsünde
olmayan yeni veya eski Yabancı oyuncular, Yabancı statüsüyle devam ederler.
(32) ESBPL’de bir oyuncunun Yazar sayılabilmesi için, Ekşi Sözlük yazarlığının devam ediyor olması
şarttır. Bir oyuncu, ESBPL’de Ekşi Sözlük yazarı olarak bir maç yapmış ve ardından aynı sezon
içerisinde Ekşi Sözlük’ten uçurulmuş ise, sezon sonuna kadar sözlük yazarı olarak sayılmasına devam
edilir. Bir sonraki sezon sözlük yazarı sayılabilmesi için, uçurulan sözlük yazarı oyuncunun; Yerli
statüsünü kazanmış olması gerekir.
(33) ESBPL’de Ekşi Sözlük Yazarı olmayan oyuncular belli maç sayılarına ulaştıktan sonra “Yerli”
statüsünde oynamaya aşağıdaki şartlarla hak kazanırlar:
a. ESBPL’de bir sezon içerisinde 9 maç yapmış olan oyuncu, bir sonraki sezondan itibaren Yerli
statüsünde oynamaya hak kazanır. Her takımdan bu şekilde sadece 1 oyuncu bir sonraki sezon
Yerli statüsünde oynama hakkı elde eder. Oyuncu, Yerli statüsünde oynamaya hak kazandıracak
kadar maç yaptığı sezonun ardından başka takıma transfer olduğu takdirde, transfer olduğu takımda
Yerli statüsünde oynayamaz. Bu oyuncunun bir maçta oynamış sayılabilmesi için o maçın en az 20
dakikasında oynamış olması gereklidir (2017-18 Sezonu’nda 9, 2017-18 ve 2016-17 Sezonlarında
toplam 15, 2017-18 – 2016-17 ve 2015-16 Sezonlarında toplam 20 maç yapmış oyuncu da, 2018-19
Sezonunda Yerli statüsünde oynamaya hak kazanır).
b. Geçmiş sezonlarda isimleri bildirilerek Yerli statüsünde oynamaya hak kazanan oyuncular, yeni
sezon öncesi kadro listesinde de Yönetim’e bildirildikleri takdirde, Yerli oyuncu olarak oynamaya
devam ederler.
(34) ESBPL’de “kiralama” gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Ayrıca hiçbir takım, bir başka takım
oyuncusunu bir maçlığına veya takımların karşılıklı anlaşması dışında transfer edilmeksizin,
oynatamaz. Yönetim’e bildirilmeyen transfer işlemi geçersizdir.
(35) ESBPL’de hiçbir takım kadrosunda profesyonel futbol liglerinde futbol oynayan kişiler veya para
karşılığında maç yapan kişiler bulunduramaz. Eğer bir takım bir maça bu tip oyuncular ile çıkarsa, o
maç hükmen yenik sayılır ve ayrıca 2 puanı silinir.
(36) Profesyonel futbolcu yasağına ek olarak; 2016-17 Sezonu başından itibaren; ESBPL’deki rekabeti
dengelemek ve ESBPL’de “Amatör Futbolcu” sayısını ve katılımını azaltmak ve gerçek amatör ruhlu
futbol oynamak isteyen kişilerin katılımını sağlamak maksadıyla, amatör kümelerde aktif şekilde
futbol oynayan oyuncuların ESBPL’de oynayamayacağı, oynadığı takdirde oynadığı maçlarda
takımının hükmen mağlup sayılacağı kararlaştırılmıştır.
Oyuncunun “Amatör Futbolcu” olup olmadığının anlaşılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) internet sitesindeki lisans kaydına bakılır.
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Buna göre, “Amatör Futbolcu”; TFF bünyesindeki amatör futbol liglerinde oynamış ve oynamaya
devam eden, ESBPL’de başlayan/devam eden sezonda veya bir sezon önce TFF nezdinde amatör
lisans / vize / transfer kaydı bulunan kişidir. Bir önceki sezon veya hâlihazırdaki sezon amatör lisansı
bulunan bir oyuncu, ESBPL’de oynayamaz.
EK 1)

Amatör kümelerde sezon içerisinde lisanslamalar farklı tarihlerde yapılabildiğinden,
lisanslama için Haziran-Aralık ve Ocak-Mayıs dönemleri dikkate alınır. Bir oyuncunun bir
önceki sezon Haziran-Aralık döneminde lisansının bulunması (Örneğin, Ekim 2015),
ESBPL’ye başlarken henüz lisanslamasının yapılmaması ancak devam eden sezonda OcakMayıs döneminde lisanslamasının yapılması (Örneğin Şubat 2017), arada geçen sürede
lisanslı olmadığı, yani amatör oyuncu olmayacağı anlamına gelmez. Bu noktada oyuncunun
amatör oyuncu sıfatı kesintisiz şekilde devam etmiş kabul edilir, ESBPL’de oynadığı
maçlarda takımı hükmen mağlup sayılır.

EK 2)

Kuralın ilk kez yürürlüğe girdiği, 2016-17 sezonu itibariyle lisans durumunun tespiti için
oyuncuların TFF’deki lisansına bakılarak, bir önceki sezon [yani 2015-16 sezonunda (sezon
tahminen Haziran 2015-Mayıs 2016 arası olmaktadır)] amatör lisansı (vize / transfer vb.)
olup olmadığı ve 2016-17 sezonu içerisinde (sezon tahminen Haziran 2016-Mayıs 2017
arası olmaktadır) devam ederken yine amatör lisansının çıkarılıp çıkarılmadığına bakılır.
Dolayısıyla, 2015-16’da lisanslı olan oyuncu, eğer 2016-17 sezonu içerisinde de lisanslanır
ise, amatörde aktif olduğu kabul edilerek amatör oyuncu yasağına aykırı duruma düştüğü
kabul edilir ve oynadığı maçlar hükmen mağlup sayılır. Bu her sezon için geçerlidir.

EK 3)

2016-17 Sezonu içerisinde yaşanan muhtelif sorunlar nedeniyle, Amatör Oyuncu Yasağı
Kuralı kapsamı 2017-18 sezonunda genişletilmiştir ve ESBPL’ye dahil olacak olan
oyuncunun, ESBPL sezonu başlamadan önce en az 1 sezon veya daha fazla Amatör lisansı
bulunmaması gerektiği kararlaştırılmıştır (Örneğin: 2017-18 sezonu için, oyuncunun
Haziran-Aralık 2016 arasında ve / veya Ocak-Mayıs 2017 döneminde lisanslanmış olması
halinde, bu durum oyuncunun 2017'de de lisansının devam ediyor anlamına geldiğinden,
oyuncunun Amatör Oyuncu sayılacağına, ESBPL’de oynayamamasına karar verilmiştir.)

EK 4)

2016-17 Sezonu başı itibariyle ESBPL’ye dahil olan bir oyuncu, daha sonra amatör olarak
lisanslanırsa, lisanslı olduğu sürece ESBPL’de oynayamaz. Bu oyuncunun ESBPL’de
yeniden oynayabilmesi için, son lisansı üzerinden 1 sezon veya daha fazla süre geçmesi
gerekmektedir.

EK 5)

Amatör Oyuncu Yasağı Kuralı’nın bazı istisnaları bulunmaktadır. Şöyle ki;
a. 2016-17 Sezonu öncesi ESBPL’de oynamış, ancak halen amatör kümede de oynayanlar,
b. Kuralın yürürlüğe konduğu 2016-17 sezonunda kuralı ihlal etmiyor olduğundan dolayı
ESBPL’de oynayıp, daha sonra Amatör lisanslaması nedeniyle 2017-18 sezonunda
oynayamayan, ancak 2018-19 Sezonu başında amatör lisansları yenilenmediği için
ESBPL’de oynamak isteyen oyuncuların ligde oynayabilmelerine (kuralın kapsamı
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genişletilmeden önce ESBPL’de oynadıkları için) izin verilmiştir. Ancak; eğer bu oyuncular
yine 2018-19 futbol sezonu içerisinde (yani Haziran-Aralık 2018 ve/veya Ocak-Mayıs 2019
döneminde) amatör olarak lisanslanırlarsa, 2018-19 Sezonunda ESBPL’de oynadıkları
maçlarda, takımları hükmen mağlup sayılacaklardır (geçen sezon amatör, bu sezon da
amatör olarak lisanslandıkları için, kesintisiz peş peşe sezon oynayan amatör oyuncu olarak
sayıldıklarından dolayı…).
(37) Kurala uygun olmayan oyuncu oynatan takımlar, bu oyuncunun oynadığı maç veya maçlarda hükmen
mağlup sayılır.

Kaptanlar oyuncularının durumlarını ve lisans kayıtlarını TFF’den

sorgulamakla ve şüpheli bir oyuncu var ise oynatmamakla yükümlü olup, daha sonra
“Bilmiyorduk”, “Bıraktım demişti” “Lisanslanmış haberimiz olmadı” ve benzeri açıklamalar
kabul edilmez. Oyuncu statüleri ile ilgili kuralların kötüye kullanıldığının tespit edilmesi halinde,
kötüye kullanımın gerçekleştiği maçta kuralı kötüye kullanan takım hükmen mağlup sayılır ve ayrıca 2
puanı silinir.

G.

KADROLARIN BİLDİRİLMESİ ve OYUNCU TRANSFERİ

(38) Takımlar, 25 kişilik Kadro Listesini sezonun ilk maçı başlamadan en az 2 gün önce, Yönetim
tarafından istenen formatta, Yönetim’e e-posta aracılığıyla gönderir. Transfer Dönemi dışında kadroda
değişiklik yapılamaz. Transfer döneminde yapılan değişiklik sayısı 5’i geçemez. Bir takımın
kadrosunda olan oyuncu, hiçbir şekilde başka bir takımın genel veya maç kadrosunda yer alamaz.
(39) Takımlar, 25 kişilik Kadro Listesini süresinde Yönetim’e bildirdikten sonra, henüz bir maçta
oynamayan oyuncular dâhil, Kadro Listelerini ancak transfer dönemi içerisinde değiştirebilirler.
Transfer dönemi içerisinde, kadro listesindeki değişikliklerin en geç Cuma günü 21.00’da Yönetim’e
bildirilmiş olması gereklidir. Yönetim’e bildirilmeyen işlem, geçersiz sayılır. Kadro Listesi şablonu,
Yönetim tarafından Kaptanlara iletilir.
(40) ESBPL’de Transfer Dönemi sadece belli aralıklarla açıktır. Transfer dönemi sezon başlamadan önceki
son kaptanlar toplantısında kararlaştırılır ve internet sitesinde ilan edilir. Buna göre;
a. İlk Transfer Dönemi, (i) “Takımlar Arası Transfer” söz konusu ise, sezon başlamadan; (ii)
Herhangi bir takımda olmayan oyuncuların kadroya katılması söz konusu ise, sezonun 3. Hafta
maçları başlamadan Cuma günü 21.00’da sona erer.
b. İkinci Transfer Dönemi, sezonun ilk devre son hafta (18 haftalık düzende 9. Hafta) maçlarının
tamamlanması ile başlar, ikinci devre ilk hafta (18 haftalık düzende 10. Hafta) maçları başlamadan
Cuma günü 21.00’da sona erer.
Takımlar arası transfer, ancak sezon başlamadan önce veya sezon ortasındaki transfer döneminde
yapılabilir. Sezon başladıktan sonra takımlar arası transfer mümkün değildir. İlk Transfer Dönemi’nin
sezon başladıktan sonraki süresi içerisinde, takımlar ancak başka takımın oyuncusu olmayan kişileri
transfer edebilir.
(41) “Takımlar Arası Transfer” için limit bulunmaktadır. Buna göre,
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a. Bir takım başka takımlardan, her biri farklı takımdan olmak üzere en fazla 4 oyuncu transfer
edebilir (1+1+1+1),
b. Bir takım başka bir takımdan 2 oyuncu transfer etti ise, başka bir takımdan en fazla 1 oyuncu daha
transfer edebilir (2+1).
Bir oyuncunun “Takımlar Arası Transfer” sayılıp sayılmamasında, sezon başında, bir önceki sezonun
kadrosu, sezon ortasında ise mevcut kadrolar dikkate alınır. Bu kuralı aşan nitelikte transferler
geçersizdir.
(42) Her oyuncu, sezon içerisinde sadece 1 (bir) kez başka bir takıma transfer olabilir. Takımlar arasındaki
transfer işlemi, en yakın Cuma günü 21.00’a kadar her iki takım kaptanı tarafından ayrı ayrı
Yönetim’e bildirilir. Yönetim’e bildirilmeyen transfer işlemi geçersiz sayılır.
(43) Transfer dönemi içerisinde kadroya eklenerek ESBPL’de bir maçta oynayan Yabancı oyuncu, bir
sonraki transfer dönemine kadar kadro listesinde kalmak zorundadır. Bu oyuncu ancak bir başka
takıma transfer olması şartıyla kadrodan çıkabilir.
(44) Takımlar Arası Transfer’de, öncelikle iki takım kaptanı görüşerek anlaşır, oyuncusu transfer edilmek
istenen kaptanın rızası dışında oyuncu transfer edilemez.
(45) Geçersiz transfer işlemi ile takıma katılan oyuncunun oynadığı maçta, takımı hükmen yenik sayılır,
ayrıca bu oyuncuyu oynatan takımın 2 puanı silinir.

H.

MAÇ DÜZENİ

(46) Her takım, sezon içerisindeki her maça; maç yapılmasına yetecek kadar oyuncusu ile ve vaktinde
gelmekle yükümlüdür.
(47) Maçlar 1 (bir) saat üzerinden, Yönetim tarafından sezon başında anlaşılan sahada peş peşe oynanır.
Fikstürün tamamı, maç saatleri de dâhil olmak üzere sezon öncesi yapılacak son kaptanlar
toplantısında belirlenir ve Yönetim’ce yeni sezon başlamadan önce tüm kaptanlara bildirilir, internet
sitesinde ilan edilir.
(48) Sezon başında çekilen fikstür ile belirlenen maç saatlerinde bir değişiklik olmaması esastır; ancak bir
değişiklik olması gerektiği takdirde, bu durum internet sitesinde Yönetim’ce beyan edilir, ayrıca
takımlara haber verilir.
(49) Maç detayları ve skorları “Gözlemci Takım” tarafından tutulur. Gözlemci Takım listesi sezon başı
Yönetim tarafından düzenlenir ve ilan edilir. Gözlemci Takım en az 2 temsilci ile tüm maçları izlemek
ile görevlidir. Gözlemci Takım her maçın skorunu ve gol sahiplerini not alır. Ayrıca Maçın Adamı,
Maçın Golü, Haftanın Takımı, Haftanın Oyuncusu gibi nitelikli seçimler yapılarak Rapor hazırlanır.
Sonuçlar, gol krallığı ve puan durumu; her maç günü akşamında ilgili lig sezonu başlığında veya lig
web sitesinde Yönetim’ce ilan edilir ve ayrıca saklanır.
(50) ESBPL’nin en temel ilkelerinden birisi olan ve takımlar arası herhangi bir mesafe olmasını önlemek
açısından, Maç esnasında, sahada veya saha dışında kesinlikle bir hakem veya hakem gibi davranan
bir kişinin görev alması, maça dışarıdan müdahale edilmesi, maç esnasında tartışmalı pozisyonlarda
İşbu Kurallar, Ekşi Sözlük Birinci Pazar Ligi için ilk olarak 2004 yılında Alper Uzun (calibra) tarafından hazırlanmış
olup ve her ESBPL sezonu öncesi ESBPL Kaptanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda
güncellenmektedir. Kuralların ve Kurallar listesinin her türlü yasal hakkı saklıdır. İşbu metinde yer alan ifadeler in
bir kısmı veya bütünü izinsiz kullanılamaz.

dışarıdan görüş bildirilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak sadece kupa maçlarında, maç eğer penaltılara
kalmışsa, penaltılarda kalecinin düzenini sağlamak ve kural ihlali yapıp yapmadığını tespit etmek için
Gözlemci Takım’ın bir temsilcisi penaltı hakemliği yapar.
(51) Maç esnasında genel futbol kuralları geçerli olur, yan ve üst fileler oyun alanına dâhildir. Serbest
vuruşlarda top ile en yakın rakip takım oyuncusu arasındaki mesafe en az 5 adım olmak zorundadır.
Maçlarda aut atışlarında oyun ceza sahası içinde yerden başlatılır. Futbol kurallarındaki geri pas
uygulaması aynı haliyle geçerlidir.
(52) Maç sırasında en fazla iki oyuncu değişikliği yapılabilir. Toplamda iki değişiklik limitini aşmamak
kaydıyla, oyundan çıkan bir oyuncu tekrar oyuna girebilir. Oyuncu değişikliklerinde yabancı oyuncu
durumuna dikkat edilmelidir.
(53) Maç sırasında oyuncusu sakatlanan veya oyundan çıkmak zorunda kalan takım, yedek oyuncusu yoksa
maça kalan kadrosu ile devam eder.
(54) Hükmen mağlubiyet sonucunu ortaya çıkaracak durumlar, kurallarda belirtilmiştir. Hükmen mağlup
sayılan takım, 10-0 mağlup olmuş sayılır.
MAÇIN BAŞLAMASI

I.

(55) Maç; tayin edilen başlama saatinden itibaren en geç 5. Dakika itibariyle başlamak zorundadır.
(56) Takımlar sahada 6 oyuncu ile hazır bulunmuyor ise aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a.

Bir takım sahada 4 oyuncusu ile hazır bulunduğu takdirde, maç oynanabilir. Bu durumda sahada
4 oyuncusu ile hazır bulunan takım maçı bu 4 oyuncusuyla tamamlarsa, hükmen mağlup sayılır.
Rakibin attığı gollerin tamamı geçerli olur, 4 oyuncusuyla maçı oynayan takımın attığı goller
silinir,
Eğer bir takım bir kez daha aynı durumda maça çıkarsa, bu maç da tamamlanır ancak takım
ligden ihraç edilir. Takımın o sezon oynadığı tüm maçlar hükmen yenik sayılır.

b.

Bir takım sahada 5 oyuncusu ile hazır bulunduğu takdirde, maç oynanabilir. Bu durumda sahada
5 oyuncusu ile hazır bulunan takım maçı bu 5 oyuncusuyla tamamlar ise, maç skoru ne ise tescil
edilir. 5 oyuncusuyla oynayan takım, bu durumun tekrar etmemesi için uyarılır,
Eğer bir takım ikinci defa sahada 5 oyuncusu ile hazır bulunur ve maçı bu 5 oyuncusuyla
tamamlar ise, maç skoru ne ise tescil edilir. 5 oyuncusuyla oynayan takım ikinci defa bu durumda
maç oynadığı için (-2) puan silme cezası verilir,
Eğer bir takım üçüncü defa sahada 5 oyuncusuyla hazır bulunur ve maçı bu 5 oyuncusuyla
tamamlar ise, bu maç da tamamlanır ancak bu takım ligden ihraç edilir. Takımın o sezon oynadığı
tüm maçlar hükmen yenik sayılır.

c.

Bir takım sahada 4’ten az oyuncusu ile hazır bulunuyorsa, maç başlamaz. Bu takım o maçta
hükmen mağlup sayılır ve ayrıca (-2) puan silme cezası verilir, maç oynanamadığı için eksik olan
takım maç saha ücretinin tamamını öder.
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MAÇ SIRASINDA İHTAR, İHRAÇ VE SAİR HUSUSLAR

J.

(57) ESBPL’de centilmenlik, iyi niyet ve dürüstlük esastır. ESBPL’de maçlarda hakem bulunmadığı için
sadece iki takımın saha içindeki kaptanı söz sahibidir. Pozisyonlara ve özellikle kartlara dair saha
dışından yorum yapmak, sahaya müdahale etmek (sahadaki tansiyonu yükseltebileceğinden, kararları
etkileyebileceğinden ve başka tartışmalara yol açabileceğinden) kesinlikle yasaktır. Kaptanlar
sahadaki oyunculara hâkim olmak, gerekli uyarı ve yönlendirmeleri yapmak, kurallara aykırı hareket
etmeleri önlemekle yükümlülerdir. Maç sırasında genel futbol kuralları içerisinde yer alan sarı ver
kırmızı kart gösterilme halleri, ESBPL’de de geçerlidir. Ancak olabilecek durumların yorumu,
ESBPL’nin durumu, amaç ve ruhu göz önünde bulundurularak uygulanacaktır.
(58) Kart uygulamalarını, bu kurallar arasında yer alan esaslar çerçevesinde, takım kaptanları kendi
aralarında düzenler. Uygulama konusunda sadece sahadaki takımların kaptanları yetkilidir. Kaptanlar
kart kurallarını uygulamaktan çekinmemeli ve bu maç içerisinde oyuncunun kart görmesini
gerektirecek durumlara dikkat etmelidir.
(59) Kırmızı kart, belli başlı, bariz ve başka alternatifi olmayan hallerde uygulanır.
(60) Kırmızı kart şu hallerde kesin olarak uygulanır:
a)

Gole giden topun kaleci dışında bir oyuncu tarafından el ile engellenmesi

b)

Kalecinin, ceza sahası dışında topa elle dokunması

c)

Boş kaleye veya kaleciyle karşı karşıya kalınan pozisyonlarda; gole giden oyuncunun düşmesini
sağlamak için kaleciden başka bir oyuncunun faul yapması veya buna benzer hareketlerde
(çekmek, itmek, çelme takmak vs.) bulunması ve kalecinin sportmenlik dışı hareketlerde
bulunarak faul yapması

d)

Oyun içerisinde tamamen kasti ve sakatlamaya yönelik; yandan veya arkadan sert bir şekilde
faul yapılması (kasti mi - değil mi yorumunun olmadığı, bariz pozisyonlar için geçerlidir)

(61) Yukarıda açıkça sayılmış olan haller dışında kalan, fakat gerçek futbol oyun ve kurallarında bir kırmızı
kart pozisyonunun doğabileceğine inanılan yoruma açık pozisyonlarda saha içerisinde iki kaptan,
kırmızı kart olup olmadığına karar vereceklerdir.
(62) Maç sırasında birine ağır hakaret eden, küfür eden, kavga çıkartan, genel edep ahlak kurallarına,
centilmenliğe, dürüstlüğe, ESBPL’nin arkadaşlık ve birliktelik ruhuna aykırı hareket eden oyuncu,
maçtan ihraç edilir. Oyuncunun durumu Disiplin Kurulu’nda görüşülür, önceki siciline göre lige
devam edip etmeyeceğine Disiplin Kurulu kararıyla veya Kurul’un görüşüne göre Kaptanlar Kurulu
kararıyla karar verilir.
(63) Maç içerisindeki iki sarı kart, bir kırmızı karta dönüşür. Sezon içerisinde 3. Sarı kartını gören oyuncu,
3. Sarı kartını gördüğü maçtan sonraki hafta cezalı olur ve maça çıkamaz.
(64) Kırmızı kartın cezası maçtan ihraçtır. Oyuncusu ihraç edilen takım, 10 dakika boyunca eksik oyuncu
ile maça devam eder. 10 dakikalık cezanın ardından kırmızı kart gören oyuncu maça devam edemez.
10 dakikalık ceza süresi dolduktan sonra, kırmızı kart gören oyuncunun takımı, oyuncu değişikliği
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hakkı var ise bu hakkını kullanarak maça devam edebilir. Eğer oyuncu değişikliği hakkı kalmamış ise
maça eksik devam eder. Kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki hafta cezalı olur ve maça çıkamaz.
MAÇIN ERTELENMESİ

K.

(65) ESBPL’de kural olarak sezon başında oluşturulan fikstüre bağlı kalınır, maç tarihi, saati değiştirilmez,
ertelenmez ve maç tarihi, saati değişikliği ile maçın ertelenmesi talep dahi edilemez. Ancak kimi
hallerde maçın ertelenmesine veya aynı hafta içerisinde maç saati değişikliklerine Yönetim tarafından
izin verilebilir.
(66) Bir takım bir maçla ilgili erteleme talebini en geç ilgili haftanın “Cuma” günü saat 17.00’a kadar
Yönetim’e bildirilmelidir.
(67) Yönetim durumu değerlendirir, çok önemli (hayati vb.) bir sebep söz konusu ise, talep rakip takım
kaptanına iletilir. İki takım kaptanı en kısa zamanda, ESBPL maçlarının oynandığı sahada oynanmak
üzere, maç tarihini ve saatini belirleyip, Yönetim’e bildirmek zorundadır. Ertelenen maç en geç iki
hafta içerisinde oynanamaz ise, erteleme talebinde bulunan takım hükmen mağlup olmuş sayılır.
(68) Erteleme talep eden takım, ertelenmesine karar verilen maçın oynanacağı tarih ve saat konusunda
diğer takım ile anlaşmak ve gereken kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.
(69) Kural olarak erteleme talebi çok önemli, çok haklı bir gerekçe olmadığı sürece kabul edilmez. Bu
durumda erteleme talep eden takım maça çıkmaz ise, “maça gelmeme” hükümleri uygulanır.
(70) Mücbir sebepler (zorlu hava koşulları, bayram, resmi tatil, seferberlik, doğal afet vb.) dışında, o
haftaki “tüm” maçların ertelenmesi söz konusu değildir.
MAÇA ÇIKMAMA VEYA MAÇA GELMEME

L.

(71) Kural olarak, maçına habersiz ve mazeretsiz gelmeyen bir takım; ligden ihraç edilir. Ligden ihraç
edilen takımın oynadığı ve oynayacağı maçlarda rakipleri hükmen galip sayılır. Kaç oyuncu ile sahaya
gelindiğinde maça çıkılmış sayılacağı veya maça gelmeme durumu ile ilgili istisnai haller bu Kurallar
listesinde sayılmaktadır.
(72) Bir takımın maça gelememe ihtimali maçtan önce ortaya çıkarsa;
a.

Öncelikle takım kaptanı bu durumu en geç maçın olduğu haftanın “Cuma” günü saat 17.00’a
kadar Yönetim’e bildirmelidir. Cuma akşamı 17.00’dan sonra verilen haberler, verilmemiş sayılır.

b.

Maça gelemeyişi mücbir bir sebebe veya çok haklı ve çok önemli bir nedene dayanmayan takım
(bu nedenin önem değerlendirmesi Yönetim’ce yapılır), bu saate kadar durumu Yönetim’e
bildirmiş olsa da, maça gelmeyişinden dolayı o maçta hükmen yenik sayılır.

c.

Ayrıca maça gelmeyen takımın bu maçı lig maçıysa ligdeki puanından 2 puan silinir, kupa maçı
ise kupadan elenir. Kupa çeyrek final, yarı final veya final maçına gelmeyen takım bir sonraki
sezon kupa organizasyonuna -2 puan ile başlar.

Maçtan önce haber verilerek maça gelememe durumu bir maçtan daha fazla olursa; bu takım, ligden
ihraç edilir.
İşbu Kurallar, Ekşi Sözlük Birinci Pazar Ligi için ilk olarak 2004 yılında Alper Uzun (calibra) tarafından hazırlanmış
olup ve her ESBPL sezonu öncesi ESBPL Kaptanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda
güncellenmektedir. Kuralların ve Kurallar listesinin her türlü yasal hakkı saklıdır. İşbu metinde yer alan ifadeler in
bir kısmı veya bütünü izinsiz kullanılamaz.

(73) Tüm bu durumlar için geçerli olmak üzere, maça gelmeyen takım; en geç bir sonraki hafta,
gelmedikleri maçın 1 saatlik saha ücretini (her iki takım için de halı saha işletmesine ödenen toplam
saha ücretini) halı saha işletmesine veya halı saha işletmesine verilmek üzere Yönetim’e vermek
zorundadır.

M.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE KURALLAR LİSTESİNİN YORUMU

(74) Kurallar arasında da belirtilemeyen haller ile olağanüstü hallerde; gerekli düzenlemeler ile bu kurallar
içerisinde belirtilen hususların yorumu, adalet, hakkaniyet ve iyi niyet ilkelerince, ESBPL’de daha
önce karşılaşılmış olaylar dikkate alınarak, ESBPL’nin, takımların ve oyuncuların genel menfaati göz
önünde bulundurularak, ileride emsal teşkil edileceği unutulmadan, ESBPL amaç ve ruhuna uygun
şekilde Yönetim tarafından yapılır. Yönetim gerektiği takdirde toplantı notlarına bakar, Disiplin
Kurulu’nun görüşünü alır.

N.

UYGULAMA

(75) Kurallar, Kaptanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Yönetim tarafından düzenlenir
ve sezon içerisinde uygulanır. Sezon içerisinde kurallar kesinlikle değiştirilmez. Anlaşılamayan
hususlar Yönetim’e danışılır. Kötü niyetli uygulamalar
(76) ESBPL’de yer alan kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
(77) İşbu Kurallar, 2004-05 Sezonu öncesinde Alper Uzun (calibra) tarafından hazırlanarak Ekşi Sözlük’te
ilan edilen ve her sezon başı güncellenen kuralları esas almakta olup, bir sonraki güncellemeye kadar
yürürlüktedir.

İşbu Kurallar, Ekşi Sözlük Birinci Pazar Ligi için ilk olarak 2004 yılında Alper Uzun (calibra) tarafından hazırlanmış
olup ve her ESBPL sezonu öncesi ESBPL Kaptanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda
güncellenmektedir. Kuralların ve Kurallar listesinin her türlü yasal hakkı saklıdır. İşbu metinde yer alan ifadeler in
bir kısmı veya bütünü izinsiz kullanılamaz.

