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CENTĠLMENLĠG STATÜSÜ  

 

MADDE 1 – AMAÇ: 

 

Bu statünün amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif dürüstlüğü teşvike yönelik 

ödüllendirme esaslarını tespit etmek, kısaca CentilmenLig olarak anılacak uygulamanın 

esaslarını belirlemektir.  

 

MADDE 2- KAPSAM: 

 

(1) Bu statü profesyonel lig kulüplerini, futbolcularını, yöneticilerini, görevlilerini, teknik 

adamlarını, seyircilerini ve Disiplin Kurullarının yetkisi kapsamına giren futbolla ilgili diğer 

kişilerini kapsar. 

 

(2) İşbu statünün uygulanmasında profesyonel lig kulüplerinin sadece lig müsabakaları 

dikkate alınacak olup; Türkiye Kupası müsabakaları, Süper Kupa müsabakası, özel 

müsabakaları ve sair müsabakaları dikkate alınmayacaktır. 

 

(3) Bununla birlikte profesyonel lig kulüp yöneticilerinin, futbolcularının, teknik adamlarının 

ve sair görevlilerinin liglerin 2. yarılarının başladığı ilk müsabakanın tarihinden, liglerin tescil 

edileceği tarihe kadarki Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan futbolla ilgili her türlü 

açıklamaları (müsabaka veya müsabaka kategorisi ayrımı yapılmaksızın) bu statü kapsamında 

değerlendirilir.    

 

 MADDE 3- CENTĠLMENLĠG UYGULAMASI ve ÖDÜLLER: 
 

(1) CentilmenLig uygulaması, işbu statüde belirlenen esaslar çerçevesinde Süper Lig, TFF 1. 

Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de uygulanır. 

 

(2) CentilmenLig puanlaması her bir lig için ayrı ayrı yapılır. Bununla birlikte bir ligin kendi 

içindeki grupları birlikte değerlendirilir. 

 

(3) Süper Lig kulüpleri açısından CentilmenLig’de CentilmenLig Şampiyonu olan kulüple 2. 

ve 3. olan kulüplere miktarı TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödüller verilir. Bu 

çerçevede 

 

a) Süper Lig Play-off grubu müsabakaları sonunda, CentilmenLig’de 18. haftadan 

itibaren olmak üzere (İlk 17 hafta müsabakaları dikkate alınmaz)  tüm sezon boyunca 

alınan ceza puanları ilgili kulübün Süper Lig’deki müsabaka sayısına bölünür. Kulüpler  

elde edilecek ortalamaya göre sıralanır ve  en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-

2012 sezonu CentilmenLig Şampiyonu olur. En az ceza puanına sahip olan 2. ve 3. kulüp 

ise CentilmenLig 2.si ve 3.sü olurlar. CentilmenLig Şampiyonu olan takım buna ilişkin 

bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda takma hakkını elde eder. 

(4) Süper Lig’de ve diğer profesyonel liglerde bir takvim ayında en az ceza puanına sahip 

olan kulüpler ayın Centilmen Kulübü olurlar. Bu kulüpler TFF tarafından özel olarak 

hazırlanacak bayrağı bir ay süresince stadyumlarında takma hakkını elde ederler.  
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(5) Ayın Centilmen Kulübü’nün belirlenmesine ilişkin değerlendirmeler aylık bazda olmak 

üzere, kulüplerin bir takvim ayında aldığı CentilmenLig puanının ligde oynadığı müsabaka 

sayısına bölünmek suretiyle ortaya çıkan ortalama puan sıralamasına göre belirlenir. 

 

(6) Süper Lig haricindeki diğer profesyonel liglerde de liglerin 2. yarılarından itibaren olmak 

üzere (İlk yarı müsabakaları dikkate alınmaz) tüm sezon boyunca alınan ceza puanları ilgili 

kulübün Lig’deki müsabaka sayısına bölünür. Kulüpler elde edilecek ortalamaya göre 

sıralanır ve en az ceza puanına sahip olan kulüp kendi liginde 2011-2012 sezonu 

CentilmenLig Şampiyonu olur. CentilmenLig Şampiyonu olan takım buna ilişkin bayrağı bir 

sezon boyunca stadyumunda takma hakkını elde eder. Bu kulüplere ayrıca ödül verilip 

verilmemesi hususunda karar verme yetkisi TFF Yönetim Kuruluna aittir. 

 

(7) Kulüpler, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödüllere ilişkin herhangi bir 

itirazda bulunamazlar. 

 

MADDE 4 – CEZA PUANLARI:  

 

(1) CentilmenLig ceza puanlama sistemi aşağıdaki şekilde olacaktır:  

 

o Kırmızı kart: 8 puan olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Disiplin Kurulu 

tarafından görülen kırmızı kart nedeniyle ayrıca müsabakadan men cezası 

verilmesi halinde, sadece müsabakadan men cezasının puanları dikkate alınır, 

kırmızı kartın ceza puanı dikkate alınmaz.    

 

o Sarı kart: 3 puan olarak değerlendirilir. 

 

o Çift sarı kart: Kırmızı kart cezası (8 puan) olarak değerlendirilir. 

 

o Futbolcu, çift sarı karttan ihracı da dahil olmak üzere, ihraç sonrasındaki eylemleri 

nedeniyle ayrıca müsabakadan men cezası almışsa, her iki cezanın puanları 

toplanır. 

 

o Müsabakadan men cezası: Müsabaka başına 8 puan olarak değerlendirilir.  

 

o Soyunma odası ve yedek kulübesine giriĢ yasağı: Ceza alınan müsabaka başına 

8 puan olarak hesaplanır. 

 

o Hak mahrumiyeti: Hak mahrumiyeti tablosuna göre ceza alınan müsabaka sayısı 

başına 15 puan olarak hesaplanır. 

 

o Stadyuma giriĢ yasağı: Hak mahrumiyeti tablosuna göre ceza alınan müsabaka 

başına 15 puan olarak hesaplanır. 

 

o Saha kapatma cezası: Ceza alınan müsabaka başına 30 puan olarak hesaplanır. 

 

o Seyircisiz oynama cezası (tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası dahil): 
Ceza alınan müsabaka başına 40 puan olarak hesaplanır. 

 

o Lisansın askıya alınması: Askıya alınma süresi hak mahrumiyeti tablosuna göre 

müsabaka sayısına çevrilerek maç başına 12 puan olarak hesaplanır. 
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o Lisansın iptali: 2000 puan olarak hesaplanır. 

 

o Sürekli hak mahrumiyeti cezası: 2000 ceza puan olarak hesaplanır. 

 

o Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: Görülen sarı veya kırmızı kartlar 

nedeniyle verilen ceza puanları saklı kalmak kaydıyla, ayrıca 20 puan olarak 

hesaplanır. 

 

o Para cezası: Sadece saha olayları ve çirkin kötü tezahürat nedeniyle verilen para 

cezaları ceza puanı hesaplamasında dikkate alınır. Saha olayları ile çirkin ve kötü 

tezahürat eylemi nedeniyle kulüplere verilen 10.000.- TL ve 10.000.- TL’den fazla 

olan para cezalarının her bir 10.000.-TL’si için 3’er ceza puanı verilir. Ceza puanı 

hesaplamasında her bir karar ve kararda verilen her bir para cezası diğer 

cezalardan bağımsız olarak dikkate alınır. Bununla birlikte bu hüküm çerçevesinde 

verilen ceza puanları 30 ceza puanını geçemez. 

 

o Hükmen mağlubiyetler: Herhangi bir sebeple hükmen mağlubiyet kararına yol 

açan müsabakalarda, o müsabaka sonucunda ortaya çıkan ceza puanları geçerlidir. 

 

o Tamamlanamayan müsabakalar: Tamamlanamayan müsabakalarda puanlama 

alınan cezalara göre yapılır. 

 

o Lig dıĢı bırakma ve alt kümeye düĢürme: Herhangi bir sebeple lig dışı bırakılan 

veya alt kümeye indirilen kulüpler, CentilmenLig uygulamasından ve tablosundan 

çıkarılırlar. 

 

o Müsabaka tekrarı ve müsabakanın yarıda kalması: Herhangi bir sebeple 

müsabakanın tekrarına karar verilmesi halinde ilk müsabakada alınan puanlar 

geçersiz sayılır. Puanlama ikinci müsabaka üzerinden yapılır. 

 

o Herhangi bir sebeple kaldığı yerden devam ettirilen müsabakalarda, müsabakanın 

kalan kısım oynandıktan sonra puan hesabı yapılır. 

 

(2) Müsabakadan men cezası, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının süreli 

olarak verilmesi halinde ceza puanı, hak mahrumiyeti tablosuna göre hesaplanır. Cezaların 

sürekli olarak verilmesi halinde 2000 puan olarak değerlendirilir. 

 

(3) Disiplin Kurulu kararlarının Tahkim Kurulu tarafından değiştirilmesi halinde, 

hesaplamada kesin nitelikteki bu karar dikkate alınır. 

 

(4) Bir müsabakada hiçbir futbolcusu kart (sarı veya kırmızı) görmeyen ve başkaca nedenlerle 

kendisi veya mensupları hakkında disiplin cezası uygulanmayan kulüplerin mevcut veya 

gelecekteki ceza puanlarından 10 puan düşülür. 

 

(5) Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde 

fazla ceza puanı dikkate alınmaz. Sürekli hak mahrumiyetine ilişkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, bu hüküm müsabakaya bağlı olmaksızın gerçekleştirilen eylemler hakkında da 

uygulanır. 
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MADDE 5 – HAK MAHRUMĠYETĠ TABLOSU: 

  

Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti veya stadyuma giriş yasağı cezaları 

aşağıdaki tabloya göre maç sayısına dönüştürülmek suretiyle ceza puanı belirlenir: 

 

o Sekiz güne kadar (1-8)   hak mahrumiyeti yerine  1 maç 

 

o On beş güne kadar (1-15)   hak mahrumiyeti yerine  2 maç 

 

o Yirmi iki güne kadar (1-22)  hak mahrumiyeti yerine  3 maç 

 

o Otuz güne kadar  (1-30)   hak mahrumiyeti yerine  4 maç 

 

o Otuz sekiz güne kadar (1-38)  hak mahrumiyeti yerine  5 maç 

 

o Kırk beş güne kadar (1-45)  hak mahrumiyeti yerine  6 maç 

 

o Elli iki güne kadar (1-52)  hak mahrumiyeti yerine  7 maç 

 

o Altmış güne kadar (1-60)   hak mahrumiyeti yerine  8 maç 

 

o Altmış sekiz güne kadar (1-68)  hak mahrumiyeti yerine  9 maç 

 

o Yetmiş beş güne kadar (1-75)  hak mahrumiyeti yerine  10 maç 

 

o Seksen iki güne kadar (1-82)  hak mahrumiyeti yerine  11 maç 

 

o Doksan güne kadar (1-90)  hak mahrumiyeti yerine  12 maç 

 

o Doksan günden fazla süreyle alınan hak mahrumiyeti cezalarında, tabloya 

göre doksan günün üzerindeki süreler eklenir. 

 

MADDE 6- CENTĠLMEN HAREKETLER: 

 

Futbol oyununu dürüstlük içinde oynama, rakibine sportmence davranma düşüncesinden 

hareketle, müsabakalara katılan kulüpler, futbolcular, hakemler, teknik adamlar, futbolla ilgili 

diğer kişiler ve seyircilerin, 

 

 a- Oyun ve yarışma kurallarına riayet etmeleri, 

 

 b- Rakip takımların futbolcularına müsabakayı yönetenlere ve müsabaka görevlilerine, 

seyircilere, basın ve yayın temsilcilerine sportmence davranmaları ve bu konuda her 

türlü çabayı harcamaları, 

 

c- Müsabakalara katılan herkesin, müsabakadan önce, müsabaka sırasında ve müsabaka 

sonrasında, müsabakanın sonucuna ve müsabakayı yönetenlerin verdiği kararlara saygılı 

davranmaları 

 

centilmen hareketlerdir. 
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MADDE 7 - CENTĠLMENLĠG DEĞERLENDĠRME KURULU: 

 

(1) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur: 

 

TFF Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek üç kişi, 

 

TFF Onursal Başkanı, 

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından eski TFF Başkanları arasından belirlenecek bir kişi, 

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından en uzun süre A Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış faal 

olarak teknik direktörlük yapmayan kişiler arasından belirlenecek bir kişi,  

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından en fazla A Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış kişiler 

arasından belirlenecek bir kişi,  

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından en fazla UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu 

statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş ve faal hakemliği bırakmış 

kişiler arasından belirlenecek bir kişi,  

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından köşe yazarları gibi kanaat önderleri arasından belirlenecek iki 

kişi,  

 

Lig isim sponsorlarının belirleyeceği birer kişi,  

 

Resmi yayıncı kuruluşların belirleyeceği birer kişi,  

 

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin belirleyeceği bir kişi,  

 

Bulunması halinde CentilmenLig isim sponsorunun belirleyeceği bir kişi, 

 

(2) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu görev süresi, liglerin tescil edilmesiyle sona erer. 

 

(3) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların salt 

çoğunluğuyla da karar verir.  

 

(4) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu ayda en az bir kere toplanır.  

 

MADDE 8 - AYIN CENTĠLMEN HAREKETĠ: 

 

(1) CentilmenLig Değerlendirme Kurulu, her ayın sonunda profesyonel lig kulüplerinin, 

futbolcularının, teknik adamlarının, yöneticilerinin, görevlilerinin, seyircilerinin ve futbolla 

ilgili diğer kişilerinin centilmen hareketlerini dikkate alarak dörtten az olmamak üzere, her bir 

lig için ayrı ayrı olmak üzere ayın centilmen hareketi adaylarını belirler.  

 

(2) Kurulca tespit edilen bu ayın centilmen hareketi adayları taraftarların oyuna sunularak, her 

bir lig için ayrı olmak üzere ayın centilmen hareketi 1., 2. ve 3.sü seçilir. Oylamanın usul ve 

esasları ayrıca belirlenir. 
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(3) Oylama neticesinde mensupları, taraftarları veya sair ilgililerinin ayın centilmen hareketi 

seçilen kulübün ceza puanından 80 puan düşülür. Oylamada ilgililerinin hareketi 2. sırayı alan 

kulübün ceza puanından 40, 3. sırayı alan kulübün ceza puanında ise 20 puan düşülür. 

 

MADDE 9 – TEMSĠLCĠ ve GÖZLEMCĠ DEĞERLENDĠRMESĠ: 

 

(1) Müsabaka için görevlendirilen TFF Temsilcisi ve Gözlemcisi, her biri ayrı ayrı olmak 

üzere aşağıdaki kriterleri dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucunda müsabakanın 

tarafı olan kulüplere puan verir. Temsilci ve Gözlemcinin vereceği puanlar toplanarak ikiye 

bölünür. Bu çerçevede belirlenen puanlar, kulüplerin mevcut veya gelecekte kazanacağı ceza 

puanlarından düşülür. Elde edilen puanların yarısının buçuklu olması halinde bu puana yarım 

puan eklenir. 

 

Pozitif Oyun: Takımlara pozitif oyun tarzı için en az 0 en fazla 1 puan verilir. (Pozitif oyun 

kriterinin değerlendirilmesinde defans yerine atak oyun tarzının uygulanması, oyunun 

temposunun arttırılması, müsabakada önde olunmasına rağmen zaman kazanmaya yönelik 

hareketlerde bulunulmaması, oyunun yavaşlatılmaması, zaman harcanmaması, oyun taktiğinin 

faullü oyun tarzı üzerine kurulmaması gibi davranışlar göz önünde bulundurulur.)  

 

Rakibe Saygı: Takımlara rakiplerine saygılı davranışları için en az 0 en fazla 1 puan verilir.  

 

Hakemlere Saygı: Takımlara hakemlere saygılı davranışları için en az 0 en fazla 1 puan 

verilir. Hakemlere saygı kriterinin değerlendirilmesinde özellikle takımların futbolcularının, 

yöneticilerinin, sair görevlilerinin ve taraftarlarının hakem kararlarına karşı gösterdikleri tepki 

göz önünde bulundurulur. 

 

Takım mensuplarının davranıĢları: Takımlara takım mensuplarının davranışları için en az 0 

en fazla 1 puan verilir. Takım mensuplarının davranışları kriterinin değerlendirilmesinde 

sportmenliğe, centilmenliğe, nezaket kurallarına uygun davranışlar gibi hususlar göz önünde 

bulundurulur. 

 

Irkçılık ve ayrımcılık karĢıtlığı: Takımlara takım mensuplarının ve taraftarlarının ırkçılık ve 

ayrımcılığı karşıtlığına ilişkin davranışları için en az 0 en fazla 1 puan verilir. 

 

Taraftarlarının olumlu davranıĢı: Takımlara taraftarlarının olumlu davranışları için en az 0 

en fazla 3 puan verilir. Taraftarların olumlu davranışlarının tespitinde taraftarların şovları, 

animasyonları ve olumlu tribün ambiyansı gibi hususlar göz önünde bulundurulur.   

 

Tribünlerin doluluk oranı: Takımlara tribünlerin doluluk oranına göre en az 0 en fazla 3 

puan verilir. Tribünlerin yarısının boş olması halinde 0 puan, % 50 ile % 70’inin dolu olması 

halinde 1 puan, % 70 ile % 90’nın dolu olması halinde 2 puan, % 90’ının üzerinde dolu 

olması halinde 3 puan verilir. Tribün doluluk oranının tespitinde ev sahibi kulüp stadyum 

kapasitesinin % 95’i üzerinden, misafir kulüp ise stadyum kapasitesinin % 5’i üzerinden 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır 

 

(2) Söz konusu değerlendirme müsabakada görevlendirilen TFF temsilcisi ve gözlemcisi 

tarafından yapılır. Müsabakada birden fazla temsilcinin görevlendirilmesi halinde söz konusu 

değerlendirmeyi, en üst iki ligde Üst Klasman Temsilcisi olarak görevlendirilen temsilci, 

diğer iki ligde ise KT1 olarak görevlendirilen temsilci yapar.  
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(3) Bu madde çerçevesinde değerlendirme yapacak TFF Temsilcisi ve Gözlemcisi ayrı ayrı 

olmak üzere CentilmenLig raporu tanzim ederler. Bu raporlarda olumlu puan vermeyi 

gerektirir davranışın gerekçesinin gösterilmesi şarttır.  

 

(4) TFF Temsilcisi ve Gözlemcisi, ayın centilmen hareketi adayı olabileceğini düşündüğü 

olayları, CentilmenLig Değerlendirme Kurulu’na yardımcı olmak üzere CentilmenLig 

raporunda belirtirler. 

 

MADDE 10 – KULÜP DEĞĠġĠKLĠĞĠ:  

 

Bir kulüpten başka bir kulübe transfer olan ya da kulüple ilişiği kesilen futbolcu, teknik adam 

ya da diğer görevlilerinin, transfer olana ya da kulüple ilişiği kesilene kadar geçen dönemde 

gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle aldığı puanlar eski kulübüne aittir. 

 

MADDE 11 – PUAN EġĠTLĠĞĠ:  

 

Puanların eşitliği halinde aşağıdaki esaslar uygulanır ve hükümde belirtilen cezası az olan 

takım lig sıralamasında üstte yer alır.  

 

o Öncelikle kulüplerin kendi seyirci veya mensuplarının eylemleri nedeniyle yarıda 

kalan müsabakaları varsa yarıda kalan müsabaka sayıları dikkate alınır.  

 

o Eşitlik devam ediyorsa, seyircisiz oynama cezası (tarafsız sahada seyircisiz 

oynama cezası dahil) verilen müsabaka sayıları dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa, saha kapatma cezası verilen müsabaka sayıları dikkate 

alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa, toplam hak mahrumiyeti gün sayısı dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa toplam stadyuma giriş yasağı gün sayısı dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa, toplam soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı 

verilen müsabaka sayıları dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa, toplam müsabakadan men cezası verilen müsabaka sayıları 

dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa toplam takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sayıları 

dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa, toplam kırmızı kart sayıları dikkate alınır. 

 

o Eşitlik devam ediyorsa, toplam sarı kart sayıları dikkate alınır. 

 

o Tüm şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa Lig sıralamasında üstte olan takım 

CentilmenLig’de üst sırada yer alır. 
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MADDE 12 - TĠCARĠ HAKLAR:  

 

(1) CentilmenLig’in isimlendirilmesi ve pazarlanması da dahil olmak üzere, CentilmenLig’in 

her türlü ticari hakkı münhasıran TFF’ye aittir. 

 

(2) TFF Yönetim Kurulunca alınacak karar doğrultusunda CentilmenLig “[İsim Sponsoru] 

Centilmenlig” veya sair bir şekilde de isimlendirilebilir.  

 

 

MADDE 13 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER: 

 

Bu statüde hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir. 

 

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK: 

 

Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 06.01.2012 tarih ve 19 sayılı toplantısında kabul edilmiş 

ve 11.01.2012 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir 

 

GEÇĠCĠ MADDE: 

 

İşbu statü 2011-2012 futbol sezonunda profesyonel lig müsabakalarının 2. yarılarının 

başladığı tarihten itibaren gerçekleştirilen ihlaller ve alınan puanlar hakkında uygulanır. 

 


