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ESASLAR



GENEL HÜKÜMLER

Bu Esaslar, “TFF COVİD-19 SAĞLIK REHBERİ” çerçevesinde
hazırlanmıştır.

Bölgesel  Amatör  Lig  müsabakaları  organizasyonuna  ilişkin  özel  

koşulları  belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu esaslar BAL müsabakalarında stadyuma girecek tüm kişileri 
kapsar.

Stadyumlarda, sağlık ve hijyen uygulamalarındaki tüm sorumluluk
ev sahibi kulübe aittir.

TFF  tarafından  her  müsabakaya  TFF  Sağlık  Tedbirleri  
Kontrolörü  olarak bir  Sağlık Görevlisi atanır. (Bundan sonra STK
olarak adlandırılacak)

STK’lar müsabaka saatinden -90 dk önce stada gelmesi ve -75 dk.da
düzenlenecek olan müsabaka organizasyon toplantısına katılması ve 
akreditasyon kartı takması zorunludur.



SEYİRCİ UYGULAMASI
(Protokol Tribünü)

Müsabakalara, ev sahibi kulüpten 15 kişi, misafir kulüpten 15 kişi,

TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler,

Müsabakanın oynandığı ilin Valisi veya Vali Yardımcısı veya İlçelerde 
Kaymakam,  İl Spor Savcısı, İl/İlçe Belediye Başkanı,

İl/İlçe Emniyet Müdürü veya Jandarma Bölgelerinde Jandarma Komutanı,

Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürü,

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri, AFDK Başkanı ve üyeleri,

TFF Bölge Müdürü, İlin ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi

Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğünün 1(bir) protokol görevlisi, girebilir.



PROTOKOL TRİBÜNÜNE GİRECEKLER

Protokol tribününe girecek olan kişilerin listesi (Adı Soyadı,

T.C. Kimlik No, HES Kodu içeren), Kulüpler ve Tesis Amiri

tarafından müsabaka organizasyon toplantısında TFF

Denetçisine verilir.

Protokol tribününün kapasitesinin yeterli olmaması veya protokol

tribünü olmaması halinde yan taraftaki tribünler protokol tribünü

olarak kullanılabilir.

Protokol tribününde yer alacak kişiler stadyumun diğer alanlarına

akredite edilemezler, soyunma odalarına ve diğer tribünlere

giremezler.



STADYUM TEST BÖLGESİ

•Soyunma odası alanlarını ve koridorlarını, 

•Hakem soyunma odaları ve koridorları, 

•Doping kontrol odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası, 

•Organizasyon Toplantı Odası, 

•Teknik Alanı,  yedek  kulübelerini,  yedek  kulübesini  genişletmek  için  

kullanılan  ek  koltuklar, yedek  kulübesi  arkasında  yer  alan  tribünde  

kullanılan  koltuklar  ile  sahayı,  

•Sahanın kenarındaki  reklam  panolarına  kadar  olan  çevresini  ve  

ısınma  alanlarını  kapsar.  

Bu bölgede yer alan ve (EK-1/A) ’daki listede belirtilen kişiler Covid-19

PCR testi yaptırmak zorundadır.

KÖPRÜ/EK-1A Akreditasyon Listesi.xlsx


COVİD-19 PCR TESTİ
(Takım)

Kulüpler tarafından, Stadyum Test Bölgesinde bulunacak 
müsabaka isim listesinde yazılı tüm futbolcu, teknik ekip ve
yönetici ile kadroya giremeyen en fazla 5 futbolcuya, her
müsabakadan;

•Aynı İlde oynayacak  takımlar en fazla 2 gün önce (MG -2),

•İl  dışında  oynayacak  takımlar en fazla 3 gün önce (MG-3)

Covid-19 PCR testi yaptırılması zorunludur.



COVİD-19 PCR TESTİ
(Görevliler)

Ev sahibi kulüp tarafından; müsabakada görevli;

•Müsabaka Güvenlik Amiri (1 Kişi),
•Tesis Amiri (1 Kişi),
•Bakım Onarım Görevlisi (1 kişi),
•Sedyeci(2 Kişi),
•Top toplayıcılarına 18-22 Yaş (4 Kişi),  

her  müsabakadan   en fazla 2 gün önce (MG -2)
Covid-19 PCR testi yaptırılması zorunludur.



COVİD-19 PCR TESTİ
(Görevliler)

TFF tarafından; müsabakada görevli;

•Denetçi,

•Saha Komiseri,

•Sağlık Tedbirleri kontrolörü‘ne
her  müsabakadan   en fazla 2 gün önce (MG -2)
Covid-19 PCR testi yaptırılması zorunludur.



COVİD-19 PCR TESTİ

Covid-19 PCR testi sonucu pozitif veya karantinada olanlar
stadyuma giremezler.

Test yaptırmayan kişilerin

Test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların,

Test sonuçlarını Organizasyon toplantısında STK’ya teslim

etmeyenlerin,

Stadyum Test Bölgesine; girmelerine, müsabakalara

katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez.



COVİD-19 PCR TESTİ

Kulüplerde Covid-19 PCR testi pozitif olanlar, (EK-1/B)’de yer alan

“TFF POZİTİF TEST SENARYOSU” na uymak zorundadırlar.

Covid-19 PCR testinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık 

Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda yaptırılması 

zorunludur.

PCR testleri yapmaya yetkili akredite labaratuvarlar

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-

tani-laboratuvarlari.html adresinden sorgulanabilir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html


MASKE TAKILMASI

Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş yapamaz.

Stadyuma girişten itibaren, stadyumda bulunan tüm kişilerin 

sürekli olarak uygun bir şekilde maske takmaları zorunludur.

Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve 

hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik 

sorumluların maske takma zorunluluğu yoktur.

Oyundan çıkan futbolcular da makul bir süre sonunda maske 
takmak zorundadır.



ATEŞ ÖLÇÜMÜ

•Ateş ölçerleri her giriş kapısı kadar temin etmek ve ölçüm yapmak
için bir kişi görevlendirmek evsahibi kulüplerin sorumluluğundadır.

•Takım kafilesinde bulunan tüm kişilerin stadyuma girişlerinde,

TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü ve kulüplerin sağlık görevlisi

nezaretinde ateş ölçümü yapılır.

•Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin müsabaka günü TFF Sağlık

Tedbirleri Kontrolörü nezaretinde ateş ölçümü yapılır.

•Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar, 2 defa daha yapılan ölçüm 
37,8 derece üzerinde çıkarsa Denetçi bilgilendirilerek stadyuma 
alınmazlar.



SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
(Seyirci)

Stadyuma,  girişte  ve  çıkışta, tribünlerde koltuk olmadığı takdirde, 

kişilerin aralarında  en  az  1,5  (bir  buçuk)  metre  mesafe bırakılması 

zorunludur.

Stadyum tribünlerinde oturacak tüm kişiler aralarında 2 koltuk boşluk

bırakılacak şekilde oturmalıdır.

Kullanıma  açık  olacak  olan  tuvaletlerde;  pisuarlar  ve  lavabolar  

arasında  birer  boşluk bırakılması (en  az  1,5 mt.  Mesafe) ve boş 

bırakılan pisuarlar ve lavaboların kullanıma kapatılması zorunludur.



SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
(Takım)

Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 5 dakika

zaman farkı ile giriş yapmalı (Hakemler; -90, Ev sahibi takım; -85,

misafir takım; - 80) ve en az 5 dakika zaman farkı ile stadyumu terk

etmelidir.

Takım otobüsleri ve hakem araçlarının mümkünse birbirlerine

uzak mesafede park etmeleri gerekmektedir.

Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda takımlar ve

hakemler ayrı ayrı zaman diliminde aralarında en az 1,5 (bir

buçuk) metre mesafe bırakılacak şekilde sahaya çıkacak ve

sahadan ayrılacaktır.



SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
(Takım)

Müsabaka isim listesinde yer almayan en fazla 5 futbolcu,

yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde aralarında 2 koltuk

boşluk bırakılacak şekilde oturmalıdır.

Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat

kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılır ve

oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en az

1,5 (bir buçuk) metre olmasına dikkat edilir.

Protokol tribünü selamlanır ve tokalaşma yapılmayarak para

atışına geçilir.

Takımların ayrı ayrı ve birlikte takım fotoğrafı çekilmez.



DEZENFEKSİYON VE HİJYEN

Stadyumda kullanılan tüm alanlar ve odaların yüzeysel dezenfeksiyonu

sağlanarak, bu alanlara, stadyum giriş kapılarına, yedek kulübelerine

ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptikleri konulması

zorunludur.

Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek

kullanımlık kağıt havlu, el antiseptiği konulması zorunludur.

Her top toplayıcıda maç öncesi, devre arası ve maç sonunda

topları dezenfekte etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık

bez bulunmalıdır.

Oyuncu değişiklik tabelaları saha komiserleri tarafından müsabaka

öncesi ve devre arasında dezenfekte edilir ve 4. Hakeme teslim

edilir.



MEDYA
Medya mensupları stadyuma en erken maçtan 30 dakika önce giriş 
yapabilirler.

Müsabakaya akredite olan en fazla 8 (sekiz) medya mensubu sadece

Basın Tribünü alanlarını kullanabilir.

Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri(En fazla

4 kişi) dışında medya mensubu bulunamaz.

Foto muhabirleri sadece kale arkasında 4 korner direği ile kale

direkleri arasında en az 1,5(bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacak

şekilde görev yapacaklardır.

Foto muhabirleri tüm süreçte oyunculara 4 metreden daha

fazla yaklaşmamalıdırlar.

Stadyumda röportaj ve basın toplantıları yapılmaz.






