
1 
 
 

 

2020-2021 SEZONU  

BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARINDA  

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN 

ESASLAR 

 

I - GENEL HÜKÜMLER 

 

1. Bu Esaslar, “TFF COVİD-19 SAĞLIK REHBERİ” çerçevesinde 2020 - 2021 Sezonunda 

Covid-19 salgın hastalığından dolayı Bölgesel Amatör Lig müsabakaları organizasyonuna 

ilişkin özel koşulları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu esaslar Bölgesel Amatör Lig 

müsabakalarına katılan kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcu ve diğer görevlileri ile 

müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsar. 

 

2. Stadyumlarda, grup müsabakaları öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen 

uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe 

aittir.  

 

3. Kulüpler, müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm görevlilerini 

işbu esaslarda belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmek ve EK: 2 

‘de ki taahhütnameyi düzenleyerek TFF’ye göndermek zorundadır. 

 

4. TFF tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir Sağlık 

Görevlisi atanır. 

 

5. Müsabaka saatinden 75 dk. önce yapılacak olan Müsabaka Organizasyon Toplantısına  

katılacakların Covid-19 PCR testi yaptırmaları zorunludur. Toplantıda sosyal mesafe 

gözetilerek oturma düzeni sağlanır. 

 

6. Bu esasların İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile ilgili aldığı 

karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri veya TFF’nin ilgili talimatları ile çelişmesi 

halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki öncelikle bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararları ve 

TFF talimatlarıdır 

 

II - SEYİRCİ UYGULAMASI VE AKREDİTASYON 

 

1. TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, Bölgesel Amatör Lig 

2020 – 2021 Sezonu müsabakaları seyircisiz olarak oynanır. 

 

2. Müsabakalara, ev sahibi kulüpten 15 kişi, misafir kulüpten 15 kişi, TFF Amatör İşler 

Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi veya 

görevlendireceği Vali Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam, İl/İlçe Belediye Başkanı ve Emniyet 

Müdürü Jandarma Bölgelerinde İl/İlçe Jandarma Komutanı, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor 
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İl/İlçe Müdürü, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri, AFDK Başkanı ve 

üyeleri,TFF Bölge Müdürü,ilin ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi  ile Gençlik ve Spor 

İl/İlçe Müdürlüğünün 1(bir) protokol görevlisi girebilir. Protokol tribününe girecek olan 

kişilerin listesi (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, HES Kodu içeren) TFF, Kulüpler ve Tesis Amiri 

tarafından müsabaka organizasyon toplantısında TFF Denetçisine verilir. 

 

3. Protokol tribününde yer alacak kişiler stadyumun diğer alanlarına akredite edilemezler, 

protokol tribünü veya protokol tribünü olarak kullanılan alanlar hariç olmak üzere, akredite 

alanlara ve soyunma odalarına giremezler.  

 

4. Müsabakaya akredite edilecek kişi ve görevliler listesi (EK-1/A)’da yer almaktadır. 

 

III - COVİD-19 PCR TESTİ 

 

1. Stadyum Test Bölgesi; 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.  

 

2. Kulüpler tarafından, Stadyum Test Bölgesinde bulunacak müsabaka isim listesinde yazılı 

tüm futbolcu, teknik ekip ve yöneticiye her müsabakadan en fazla 2 gün önce (MG -2), il 

dışında oynayacak takımlar müsabakadan en fazla 3 gün önce (MG-3) Sağlık Bakanlığı’na 

bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR 

testi yaptırılması zorunludur. 

 

3. Ev sahibi kulüp tarafından, maç operasyonu içerisinde görev yapacak görevliler ile top 

toplayıcılara, her müsabakadan en fazla 2 gün önce (MG -2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi 

yaptırılması zorunludur.  

 

4. Stadyum Test Bölgesinde bulunacak kişilerden, test sonucu pozitif olanların, Covid-19 

nedeniyle karantinada olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların 

stadyuma girmelerine, müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez.  

 

5. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin bağlı olduğu kulüp veya kuruluş yetkilisi tarafından 

Covid-19 PCR test sonuçlarının, Barkodlu çıktılarının veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarların her sayfasını 

onayladığı listelerinin Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce TFF Sağlık Tedbirleri 

Kontrolörü’ne teslim edilmesi zorunludur. Kulüp doktoru/sağlık görevlisi/ilkyardımcısının 
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tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar stadyuma 

giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olmasına rağmen, test 

yaptırmayan kişiler Stadyum Test  Bölgesine  giremezler. 

 

6. Müsabakada Stadyum Test Bölgesinde görev yapacak müsabaka görevlilerine her 

müsabakadan en fazla 2 gün önce (MG-2), İl dışından gelecek müsabaka görevlilerine her 

müsabakadan en fazla 3 gün önce (MG-3) TFF tarafından Covid-19 PCR testi yaptırılır. Test 

sonuçları neticesinde salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırması zorunlu olmasına 

rağmen test yaptırmayan kişiler müsabakada görev alamazlar. 

 

7. Covid-19 PCR testi pozitif olanlar, (EK-1/B)’de yer alan “TFF POZİTİF TEST 

SENARYOSU” na uymak zorundadırlar. 

 

IV - MASKE TAKILMASI 

 

1. Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş 

yapamaz. Stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. 

Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.  

 

2. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde 

bulunan sadece teknik sorumluların maske takma zorunluluğu yoktur.  

 

V - ATEŞ ÖLÇÜMÜ 

 

1. Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin müsabaka günü ev sahibi kulüp tarafından 

belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ile TFF sağlık görevlisi nezaretinde ateş ölçümü 

yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz. 

 

2. Takım kafilesinde bulunan tüm kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler 

tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün 

nezaretinde ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz. 

 

VI - SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI 

 

1. Stadyuma, protokol tribününe veya herhangi bir stadyum dahili mekana girişte ve çıkışta 

ön ve arkadaki kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılarak giriş ve 

çıkış yapılması zorunludur.  

 

2. Stadyum tribünlerinde oturacak tüm kişiler aralarında 2 koltuk boşluk bırakılacak şekilde 

ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre 

çaprazlama olarak oturmalıdır. Protokol tribününün kapasitesinin yeterli olmaması halinde 

yan taraftaki tribünler protokol tribünü olarak kullanılabilir. 
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3. Kullanıma açık olacak olan birden fazla pisuar ve lavabo olan tuvaletlerde; pisuarlar ve 

lavabolar arasında birer boşluk bırakılması ve boş bırakılan pisuarlar ve lavaboların kullanıma 

kapatılması zorunludur.  

 

4. 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 aynı zaman farkı ile stadyumu 

terk etmelidir. Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak 

mesafede park etmeleri gerekmektedir. 

 

5. Müsabaka esnasında Teknik Alanda, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, 

(Hakemler, Denetçi, Müsabaka Güvenlik Amiri, Stadyum Müdürü/Sorumlusu) dışında kimse 

bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve Teknik Alanda bulunabilecek kişiler 

haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır. 

 

6. Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması 

zorunludur. Yedek kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) 

metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır. 

 

7. Müsabaka isim listesinde yer almayan en fazla 5 futbolcu, yedek kulübesinin arkasındaki 

tribünlerde aralarında 2 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni ile 

arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır. 

 

8. Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve 

hakemler ayrı ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Sahaya giriş ve 

çıkışlar 4. Hakemin kontrolünde yapılır. 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.  

 

VII - DEZENENFEKSİYON VE HİJYEN 

 

1. Stadyumda kullanılan tüm alanlar ve odaların yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak (Maç 

sabahı veya 1 gün önce) hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına 

dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunludur.  

 

2. Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el 

antiseptiği konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi 

zorunludur. 
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3. Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması 

zorunludur.  

 

4. Top toplayıcılar maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için 

dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır. 

 

5. Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte 

edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya 

kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Maç öncesi, devre arası ve maç 

sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir. Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan 

toplar top toplayıcılar tarafından dezenfekte edilerek saha kenarındaki yerine konulur.  

 

6. Oyuncu değişiklik tabelaları ev sahibi kulüp çalışanları tarafından müsabaka öncesi ve 

devre arasında dezenfekte edilir ve 4. Hakeme teslim edilir. Oyuncu değişiklik tabelalarına 4. 

Hakeme teslim edildikten sonra diğer kişilerin temas etmesi yasaktır. 

 

VIII - MEDYA  

 

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

 

2. Müsabakaya akredite olan en fazla 8 (sekiz) medya mensubu sadece Basın Tribünü 

alanlarını kullanabilir. 

 

3. Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri dışında medya mensubu 

bulunamaz. Saha içinde görev yapan foto muhabirleri (En fazla 4 kişi) ev sahibi kulübün 

sorumluluğu ve gözetiminde 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. Gerekli 

kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF BAL Denetçileri tarafından 

sağlanır.  

 

4. Stadyumda röportaj ve basın toplantıları yapılmaz. 

 

 

 

 

EK-1/A    

MÜSABAKAYA AKREDİTE EDİLECEK KİŞİ VE GÖREVLİLER LİSTESİ  

EV SAHİBİ KULÜP STADYUMDAKİ YERİ VE 

GÖREVİ 

Görevli 

Sayısı 

PCR Test 

Zorunluluğu 
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FUTBOLCU Oyun Alanı 11 Zorunlu 

YEDEK FUTBOLCU Yedek Kulübesi veya Arkası 

Tribün 

7 Zorunlu 

KADROYA GİREMEYEN 

FUTBOLCULAR 

Yedek Kulübesi Arkası Tribün 5 Zorunlu 

TEKNİK SORUMLU  Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

YÖNETİCİ Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

ANTRENÖR Yedek Kulübesi veya Arkası 

Tribün 

1 Zorunlu 

KALECİ ANTRENÖRÜ Yedek Kulübesi veya Arkası 

Tribün 

1 Zorunlu 

FİZYOTERAPİST/MASÖR Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

DOKTOR Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

TOPLAM 29   

MİSAFİR KULÜP STADYUMDAKİ YERİ VE 

GÖREVİ 

Görevli 

Sayısı 

Test 

Zorunluluğu 

FUTBOLCU Oyun Alanı 11 Zorunlu 

YEDEK FUTBOLCU Yedek Kulübesi veya Arkası 

Tribün 

7 Zorunlu 

KADROYA GİREMEYEN 

FUTBOLCULAR 

Yedek Kulübesi Arkası Tribün 5 Zorunlu 

TEKNİK SORUMLU  Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

YÖNETİCİ Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

ANTRENÖR Yedek Kulübesi veya Arkası 

Tribün 

1 Zorunlu 

KALECİ ANTRENÖRÜ Yedek Kulübesi veya Arkası 

Tribün 

1 Zorunlu 

FİZYOTERAPİST/MASÖR Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

DOKTOR Yedek Kulübesi 1 Zorunlu 

TOPLAM 29   

MÜSABAKA GÖREVLİ 

PERSONELİ 

STADYUMDAKİ YERİ VE 

GÖREVİ 

Görevli 

Sayısı 

Test 

Zorunluluğu 

DENETÇİ Stadyum Tüm Alanlar 

(Soyunma Odaları hariç) 

1 Zorunlu 

GÖZLEMCİ Stadyum Tüm Alanlar 

(Soyunma Odaları hariç) 

1 Zorunlu 

HAKEMLER Stadyum Tüm Alanlar 4 Zorunlu 

SAHA KOMİSERİ Stadyum Tüm Alanlar 

(Soyunma Odaları hariç) 

1 Zorunlu 

TFF SAĞLIK GÖREVLİSİ Stadyum Tüm Alanlar 

(Soyunma Odaları hariç) 

1 Zorunlu 

MÜSABAKA GÜVENLİK 

AMİRİ 

Stadyum Tüm Alanlar 

(Soyunma Odaları hariç) 

1 Zorunlu 
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TESİS AMİRİ Stadyum Tüm Alanlar 

(Soyunma Odaları hariç) 

1 Zorunlu 

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ Stadyumun tüm alanlarında 

oluşabilecek arızalara 

müdahale edebilecek ve saha 

bakımı yapabilecek görevli. 

1 Zorunlu 

TOP TOPLAYICI (18-22 yaş) Sadece saha içi. 4 Zorunlu 

SEDYECİ Teknik alan 2 Zorunlu 

AMBULANS GÖREVLİLERİ Saha Kenarı 3 Zorunlu 

değil. 

RESMİ GÜVENLİK 

PERSONELİ 

Stadyum test bölgesi hariç tüm 

stadyum. 

Sınırsız Zorunlu 

değil. 

TOPLAM 20   

    

Not: Müsabakalara yukarıdaki tabloda gösterilen futbolcu ve teknik heyet dahil Bölgesel 

Amatör Ligde en fazla (Resmi güvenlik görevlileri hariç) 78 kişi görev yapabilecektir 
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POZİTİF TEST SENARYOSU 
 

EK-1/B 
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• Pozitif test sonucunun alındığı gün «0.» gün kabul edilir. 

• Sağlık Bakanlığı uygulamalarına uygun olarak  10 gün 
izolasyon uygulanır. 

PCR 

(+) 

• Semptomsuz ise 10. gün yapılan test negatif ise sporcu bireysel 

antrenman, takım antrenmanları ve karşılaşmalara katılabilir. 

• Testin pozitif çıkması halinde izolasyona devam edilir. 10. gün 

• 10. gün testi pozitif olanlar; sonrasında farklı günlerde yapılan art 

arda iki testinin negatif gelmesi halinde sporcu bireysel 

antrenman, takım antrenmanları ve karşılaşmalara katılabilir. 

• Sahaya dönmeden önce; 

ÖNERİLER 

Art Arda 
 

2 (-) test 
sonucu 

- Fizik Muayene, Kan Tahlilileri, EKG ve EKO 

- Eğer sporcunun önceki EKG ve EKO’suna göre değişiklik 

varsa HOLTER uygulanır ihtiyaç halinde kardiyak MRG 

Pnömonisi Olmayan 

Asemptomatik veya Hafif Semptomlular 
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• Pozitif test sonucunun alındığı gün «0.» gün 
kabul edilir. 

• Sağlık Bakanlığı uygulamalarına uygun 
olarak 10 gün izolasyon uygulanır. 

PCR 

(+) 

• Semptomsuz ise 10. gün yapılan test negatif ise bireysel 
antrenmanlara başlayabilir.  13. gün yapılan test negatif ise 
(14.günden itibaren) takım antrenmanlarına katılabilir ve 
karşılaşma oynayabilir. 

• Testlerden biri pozitif çıkması halinde izolasyona devam edilir. 

• Sonrasında farklı günlerde yapılan art arda iki testinin negatif 
gelmesi halinde ise sporcu bireysel antrenman, takım 
antrenmanları ve karşılaşmalara katılabilir. 

 

• Semptomlular son pozitif test sonucundan 14. gün sonra 

semptom 

- ÖNERİLER 10. ve 13. 

Gün 
- 

- Fizik muayene ve anamnez 

- Tam Kan Sayımı ve Kan Biyokimyası 

- İnflamasyon belirteçleri (hs-CRP, Ferritin, CK-MB vb) 

ve D-dimer vb. 

- EKG – Efor Testi- EKO 

Eğer bu testlerde önceki durumlara göre değişkenlik 
varsa (aritmi, kan tahlilleri ve görüntüleme)    
Kardiyak MRG ve ileri değerlendirme gerekir. 

 Semptomlular son pozitif test sonucundan 14. gün sonra semptom 
yoksa takım antrenmanlarına ve karşılaşmalara katılabilir. 

• Sahaya dönmeden önce; Son Pozitiften 

14 gün sonra 

PNÖMONİSİ OLAN HER SPORCU MUTLAKA GÖĞÜS HASTALIKLARI 

UZMANININ ONAYI İLE SAHAYA DÖNMELİDİR 

Pnömonisi Olan 

Hafif Semptomlular 
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• Pozitif test sonucunun alındığı gün «0.» gün kabul 
edilir. 

• Sağlık Bakanlığı uygulamalarına uygun olarak 10 gün 
izolasyon uygulanır. PCR 

(+) 

• Hastanede değilse izolasyonda 14 günü tamamlaması ve 14.gün 
testi istenir. 

• Testi pozitif çıkması halinde izolasyona devam edilir. Testler 7 
gün ara ile tekrarlanır. Son pozitif test sonucundan 14. gün 
sonra semptom yoksa bireysel antrenmanlara başlanabilir. 

- ÖNERİLER 
14. gün 

- 

- Fizik muayene ve anamnez 
- Tam Kan Sayımı ve Kan Biyokimyası 
- İnflamasyon belirteçleri 
-Karaciğer Enzimleri 
-Böbrek Fonksiyonları 
-Solunum fonksiyon testleri 
- EKG – Efor Testi- EKO 
-24 saat holter 
-Kardiyak MRG (ihtiyaç halinde) 

• Bu tür sporcularda sistemlere ait komplikasyonlar görülme 
ihtimali unutulmamalıdır. Gerekli tıbbi değerlendirme yapıldıktan 
sonra takım antrenmanına ve karşılaşmalara katılmasına izin 
verilmelidir. 

• Sahaya dönmeden önce; 

Son 

Pozitiften 
14 gün 
sonra 

PNÖMONİSİ OLAN HER SPORCU MUTLAKA GÖĞÜS HASTALIKLARI 

UZMANININ ONAYI İLE SAHAYA DÖNMELİDİR 

Pnömonisi Olan 

Ağır Semptomlular 
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Pnömoni Olmayanlar     Pnömoni (Hafif Semptomlu)    Pnömoni (Ağır Semptomlu) 

Anamnez-Muayene                       Yapılmalı                                      Yapılmalı                                       Yapılmalı 

Tam Kan Tahlili                  İhtiyaç Halinde Yapılmalı                        Yapılmalı                                       Yapılmalı 

İnflamasyon                      İhtiyaç Halinde Yapılmalı                        Yapılmalı                                       Yapılmalı 

Belirteçleri 

Sistemlere yönelik            İhtiyaç Halinde Yapılmalı          İhtiyaç Halinde Yapılmalı                        Yapılmalı 
kan değerlendirmesi 

EKG-EKO                             İhtiyaç Halinde Yapılmalı                        Yapılmalı                                       Yapılmalı 

Eforlu EKG                          İhtiyaç Halinde Yapılmalı                        Yapılmalı                                       Yapılmalı 

Holter                                 İhtiyaç Halinde Yapılmalı          İhtiyaç Halinde Yapılmalı           İhtiyaç Halinde Yapılmalı 

Kardiyak MRG                   İhtiyaç Halinde Yapılmalı          İhtiyaç Halinde Yapılmalı           İhtiyaç Halinde Yapılmalı 

Torax BT                             İhtiyaç Halinde Yapılmalı                        Yapılmalı                                       Yapılmalı 

 

SA
H

A
Y

A
 D

Ö
N

Ü
Ş 

Ö
N

C
ES

İ 

Solunum Fonksiyon                   Zorunlu Değil                    İhtiyaç Halinde Yapılmalı                         Yapılmalı 

Testi 
Kardiyopulmoner                       Zorunlu Değil                    İhtiyaç Halinde Yapılmalı                         Yapılmalı 

Stres Testi 
(Spiroergometrik) 
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EK-2 

2020-2021 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG 

COVİD-19 YÜKÜMLÜLÜKLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

 

 

2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Müsabakaları Statüsü’nde 2020-2021 Sezonu 

Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlere 

İlişkin Esaslar’a ve TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde 

yayınlanan “ TFF Covid-19 Sağlık Rehberi”nde yer alan sağlık tedbirleri ile ilgili olarak, 

müsabakalarda yer alacak futbolcularımız, teknik adamlarımız ve diğer tüm görevlilerimizi 

bilgilendirdiğimiz, söz konusu Esaslar’da belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getireceğimizi 

beyan ve taahhüt ederiz.  

 

  

 

 

 

 

………………………………………………………………. Spor Kulübü 

 

 

 

İsim-İmza 

Mühür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu taahhütnamenin BAL kulüplerimiz tarafından müsabakalar başlamadan önce en geç 

07 Haziran 2021 tarihine kadar Federasyonumuz Amatör İşler Müdürlüğü’nün (0312) 473 45 

44 no’lu faksına gönderilmesi gerekmektedir. 

  



14 
 
 

 

EK-3 

 

MUVAFAKATNAME 

 

Bu Statü kapsamında yapılması zorunlu olan COVID-19 PCR Testi yaptırmaya ve test 

sonuçlarım ile bu hastalıkla ilişkili tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin kulübümün veya bağlı 

bulunduğum kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek 

kişi(ler) ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi; COVID-19 Salgını 

kapsamında, Kulübümüzün oynayacağı tüm müsabakalarda, organizasyona katılmam halinde 

şahsıma ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramın ve sezon sonuna kadar geçerli olacak 

HES kodumun ve buna bağlı olarak kişisel verilerimin TFF tarafından kayıt altına alınmasına 

ve kullanılan sistemlerine aktarılmasına muvafakat ettiğimi, HES kodumu silmeyeceğimi, 

COVID-19 hastalığına ilişkin tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin TFF veya bağlı bulunduğum 

kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile 

paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi, test sonuçlarına göre uygunluk 

taşımamam veya test yaptırmamam halinde müsabakalara iştirak edemeyeceğimi ve stadyuma 

alınmayacağımı bildiğimi, bu durumun yetkili mercilere bildirilmesine itiraz etmeyeceğime 

açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

Adı Soyadı:  

 

Kulüp/Kurum:  

 

Tarih:  

 

İmza:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


