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TÜRK ĐYE FUTBOL FEDERASYONU 
2009 – 2010 SEZONU 

 BAYANLAR 1. L ĐGĐ STATÜSÜ 
 
1. 2009 – 2010 sezonunda Bayanlar 1. Futbol Ligi aşağıda isimleri yazılı 10 takımın 

katılımıyla deplasmanlı çift devre lig ve puan usulüne göre oynanacaktır.  
 

1. ADANA ĐDMANYURDUSPOR (ADANA) 
2. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐSPOR (ANKARA) 
3. ANTALYASPOR (ANTALYA) 
4. KARTALSPOR ( ĐSTANBUL) 
5. MARMARA ÜN ĐVERSĐTESĐSPOR (ĐSTANBUL) 
6. ATAŞEHĐR BELEDĐYESPOR (ĐSTANBUL)  
7. BUCASPOR (ĐZM ĐR) 
8. KONAK BELED ĐYESPOR (ĐZM ĐR) 
9. CAMSPOR (MERSĐN) 
10. TRABZONSPOR (TRABZON) 

 
2. 2009 – 2010 sezonunu birinci olarak tamamlayan kulüp TFF’nin vereceği ulaşım 

ve  konaklama desteği ile UEFA Bayanlar Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak 
kazanacaktır.  2009-2010 sezonunu birinci olarak tamamlayan kulüp ayrıca 2010-
2011 sezonunda Bayanlar 1. Ligi’nde yer almak koşulu ile 50.000 TL ile 
ödüllendirilecektir.    

 
3. 2009 – 2010 sezonu sonunda Bayanlar 1. Ligi’nde 9. ve 10. sırayı alan 2 (iki) 

takım Bayanlar 2. Ligi’ne düşecektir. 2009-2010 sezonu sonunda Bayanlar 2. 
Liginden Bayanlar 1. Ligine toplam 4 takım yükselme hakkını kazanacaktır. 
Bayanlar 1. Ligine yükselecek 4 takım Bayanlar 2. Lig statüsünde belirtilmiştir. 

 
2010-2011 sezonunda Bayanlar 1. Ligi’nde yer alma hakkı elde etmiş takımlar 
arasından çekilmeler olması halinde, 2009 – 2010 sezonu Bayanlar 2. Liginde 
oynanan klasman müsabakaları sonucunda oluşan lig sıralamasında en üst dereceyi 
alan takım ya da takımlar 2010 – 2011 sezonunda Bayanlar 1.Ligi’ne katılma 
hakkını kazanacaktır.  

 
4. Lige katılacak takımlar 1.500 TL tutarındaki teminatı TFF hesabına yatırmak 

zorundadır. Alınan bu teminat tutarı müsabakalara çıkmayan, ligden çekilen 
takımdan hakem, gözlemci, personel ücreti ve deplasman yapan takımın gideri 
olarak kesilecektir. Bu tür bir olaya karışmayan takımlara teminat tutarı lig 
sonunda iade edilecektir. 

 
5. Müsabakalarda; Futbol Müsabaka Talimatı, Amatör Lisans ve Transfer Talimatı, 

Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, 2009 – 2010 sezonu 
Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar ve TFF’nin diğer ilgili talimatları 
ve IFAB Uluslararası Futbol Oyun Kuralları uygulanacaktır. 

 
6. Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen müsabakaların oynanacağı tarih ve yerin 

belirlenmesi hususunda Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uygulanır. 
 
7. Müsabakalar 2 x 45 = 90 dakikadır. 
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8. 2009 – 2010 sezonu Bayanlar 1.Ligi müsabakalarında 1985 ve daha sonra 

doğumlu futbolcular oynayabilir. 1984 ve daha önce doğumlular yaşı büyük bayan 
futbolcu statüsünde olup 18 kişilik esame listesinde en fazla 5 yaşı büyük bayan 
futbolcu yazılabilir ve oynatılabilir.  

 
9. 2009-2010 sezonundan itibaren Bayanlar 1. Ligi’nde yer alan takımlar U-17 ve U-

15 yaş kategorilerinde takım oluşturarak aynı sezon içerisinde gerçekleştirilecek 
U-17 ve U-15 Bayanlar Ligleri ve Türkiye Şampiyonalarına katılmak zorundadır. 
U-17 ve U-15 Bayan Ligleri ve Türkiye Şampiyonalarına katılmayan 1. Lig 
Kulüpleri’ne 2009-2010 sezonu içerisindeki takip eden maçlar ve 2010-2011 
sezonu boyunca katılacakları tüm organizasyonlar ile ilgili olarak “Deplasman 
Katkı Payı” verilmez.  

 
Bayanlar 1. Ligi’nde yer alan üniversite kulüplerinin U-17 ve U-15 yaş 
kategorilerinden en az birinde takım kurma ve organizasyonlara katılma 
zorunluluğu vardır. 

 
10. Her takımın başında 2009 – 2010 sezonu saha içi giriş kartı olan biri bayan 

yönetici olmak üzere 2 yönetici ve en az amatör çalıştırıcı belgesi olan bir antrenör 
olacaktır. Maçlarda bayan yönetici ve antrenör bulundurma yükümlülüğünü 3 
müsabakada yerine getirmeyen kulüpler Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

 
11. Bayan Futbol Ligleri’nde görev alacak en az amatör çalıştırıcı belgesi olan tüm 

antrenörlerin 2009 – 2010 sezonu devre arasında gerçekleştirilecek ve bundan 
böyle her yıl düzenlenecek olan “Bayan Futbol Antrenörlüğü Gelişim Semineri”ne 
katılması gerekmektedir. Seminere katılmayan antrenörlerin takip eden sezon 
boyunca büyükler ve altyapı yaş kategorilerinde bayan futbol takımı 
çalıştırmalarına izin verilmeyecektir.  

 
12. Müsabakalarda iştirak edecek futbolcuların lisans almaları zorunludur. Lisansız 

futbolcular kesinlikle oynayamazlar.  
 
13. Disiplin suçu teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen 

futbolcular “ĐDARĐ TEDBĐRLĐ” dirler. Müsabakalarda, TFF FGM Bayan Futbolu 
Departmanı yetkililerinin “Đdari Tedbir” koyma yetkisi vardır. 

 
14. Müsabaka anında, devre arası ve müsabaka sonrası takımlardan birinin, rakip 

takımın bir veya birkaç futbolcusunun başkasına ait lisansla oynadığına dair bir 
itirazı olduğunda bu kişi ve kişilerin kimlik tespiti yapılması zorunlu olup fotoğrafı 
müsabaka hakemi ile birlikte çekilir.  
 

15. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri hakemlere yardımcı 
olacaklardır. Kimlik tespiti yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı 
takdirde bu durum müsabaka hakemi ve diğer ilgililer tarafından rapor edilir.  

 
16. Anlaşmalı müsabaka yapıldığı TFF Etik Kurulu’nca tespit edilen, lisans sahteciliği 

yaptığı ve başkasına ait lisansla bir başka futbolcuyu oynattığı tespit edilen 
takımlar hakkında Futbol Müsabaka Talimatı ve Futbol Disiplin Talimatı 
hükümleri uygulanmakla birlikte ayrıca bu takımlara 2009 - 2010 sezonu 
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içerisindeki takip eden maçlar ve 2010-2011 sezonu boyunca katılacakları tüm 
organizasyonlar ile ilgili olarak “Deplasman Katkı Payı” verilmez.  

 
17. PUANLARI EŞĐT OLAN TAKIMLARIN DERECELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ:  
 

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;  
 

I.Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan 
üstünlüğüne bakılır. 

 
II.  Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitli ği varsa kendi aralarındaki 

müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde 
eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) 

 
III.  Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitli ği devam ediyorsa, genel 

puantajdaki gol averajına bakılır. 
 
IV.Takımların gol averajları eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

 
V.Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan 

takım üstün sayılır. 
 
VI.Bütün bu şartlara rağmen eşitli ğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre 

ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka 
neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. 

 
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;  

 
I.Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan 

cetveli ile kesin sonuç belirlenir. ( Puan cetveli eşit puanlı iki veya daha fazla 
takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz. ) 

 
II.Önce puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. 

 
III.Puan cetvelinde puan eşitli ği var ise I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol 

averajına bakılır. 
 
IV.Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır. 

 
V.Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları 

eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. 
 
VI.Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün 

sayılır. 
 
VII.Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan 

takım üstün sayılır.   
   



 

 4

VIII.Bütün bu şartlara rağmen eşitli ğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre 
ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde 
kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. 

 
TFF gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği 
bir başka şekilde uygulanmasına karar verebilir. 

 
18. Müsabakalara katılan takımlar Futbol Müsabaka Talimatı’na uygun olarak 

yapacakları itirazlar için 200 TL. depozitoyu 5 gün içerisinde Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun Garanti Bankası A.Ş. 1.Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186 - 
6297758 nolu hesabına yatırmak zorundadırlar. Đtiraz ile ilgili belgeler ile depozito 
makbuzunun ibraz edilmemesi halinde itirazlar işleme konulmaz. 

 
19. Müsabakaların çim ve sentetik çim sahalarda oynanabileceği gözönüne alınarak 

takımların her türlü saha için de uygun kramponlu ayakkabı getirmeleri 
gerekmektedir. 

 
Müsabakalarda her iki takım birbirinden farklı renk ve dizaynda iki takım forma 
getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri müsabaka 
öncesi karşılaştırılacak ve hakem tarafından belirlenen örnek müsabakada 
kullanılacaktır. 

 
20. Đki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Bu sorun 

merkez takımları arasında çıktığında fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi 
durumunda olup formayı o takım değiştirir. 

 
21. Müsabakaların tehir edilmesi ile ilgili olarak kulüplerden gelecek taleplerin maçın 

oynanacağı haftanın Çarşamba günü saat 17.30’a kadar yazılı olarak TFF Futbol 
Geliştirme Merkezi’ne ulaştırılması gerekmektedir.  Bu tarihten sonra yapılacak 
olan erteleme talepleri kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirilme 
alınmayacaktır. 

 
22. Müsabakalarda görevlendirilen personel ve saha komiseri ücretleri yerel müsabaka 

ücretleri ile aynı olup yerel müsabaka ücret bordroları gibi ilgili Gençlik ve Spor Đl 
Müdürlüğünce veya Saha Komiserleri Derneğince diğer yerel müsabaka bordroları 
ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilir. 

 
Personel ücretleri yerel müsabakalarda olduğu gibi müsabakanın oynandığı ilin 
Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü hesabına gönderilir. 

 
23. Müsabakalarda görevlendirilecek hakemler ve gözlemciler MHK’ce atanacaktır. 

Bu kurul gerekli gördüğünde bu yetkilerini Đl Kurullarına devreder. Müsabakalarda 
görevlendirilen hakem ve gözlemcinin ücretleri Amatör Đşler Müdürlüğü’nün 
onayından sonra TFF Mali Đşler Müdürlüğü’nce görevli hakem ve gözlemcilerin 
ücret bordrolarında belirttikleri banka hesaplarına havale edilir.  
 
Hakem ve Gözlemci ücretleri: 
HAKEM     : 91 TL. 
YARDIMCI HAKEM  : 66 TL. 
4. HAKEM    : 50  TL. 
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GÖZLEMCĐ    : 50  TL. 
 
24. Müsabakalar ev sahibi kulüpçe belirlenen saha ve stadyumda oynanacaktır. 

Sahalar kulübe, kulübün bağlı olduğu kuruma, Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü veya 
Belediyelere ait olabilir. Bu saha ve stadyumların hazırlanması, müsabakanın bu 
stadyumda oynanmasını taahhüt eden kulüp tarafından sağlanacaktır. 
Müsabakalardaki güvenlik tedbiri Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü, ev sahibi kulüp 
ve Futbol Đl Temsilciliğince sağlanacaktır.  

 
Kulüpler, Gençlik ve Spor Đl Müdürlüğü ve Futbol Đl Temsilciliği ile irtibat halinde 
müsabakadaki her türlü sağlık tedbirini almak zorundadırlar. Sağlık görevlisi ve 
ambulans müsabaka süresince mutlaka hazır olacak olup bu konuda sorumluluk ev 
sahibi kulübe aittir. Müsabaka süresince sağlık görevlisi ve ambulans 
bulundurmayan ev sahibi kulüp Disiplin Kurulu’na sevk edilir.    

 
 

 
 
 
 

 


