
 

 

2016 – 2017 SEZONU 

SPOR TOTO 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 

 

MADDE 1 - LİGİN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI  
 

(1) Spor Toto 2. Lig, PTT 1. Ligin bir alt ligidir. Lig’in isimlendirilmesi yetkisi münhasıran 

TFF Yönetim Kurulu’na aittir.   

 

(2) Spor Toto 2. Lig, bir önceki sezonun sonunda PTT 1. Lig’den düşen 3 takım, Spor Toto 

3. Lig’den yükselen 6 takım ve Spor Toto 2. Ligde kalan 27 takımın katılımı ile toplam 

36 takımdan oluşur.  

 

(3) Lig’e katılacak olan kulüpler, “Spor Toto 2. Lig Katılım Formu”nu ve ilgili belgeleri 

süresi içerisinde TFF’ye sunmak zorundadırlar. TFF tarafından istenen belgeleri tam 

olarak ve süresinde sunmayan, TFF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden 

kulüpler, lig müsabakalarına katılamazlar. 

 

(4) Kulüpler, sezon başında TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tescil ve aidat 

ücretlerini ödemek zorundadırlar.  

 

(5) Kulüpler, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri dışında, profesyonel yönetim şekline 

sahip olmak ve müsabakaların düzenli şekilde oynanmasını sağlamak amacıyla; 

 

- Genel Müdür veya Kulüp Müdürü 

- Stadyum Müdürü 

- Akreditasyon Sorumlusu (Extranet Sorumlusu) 

 

görevlendirmek ve bu görevlilere ilişkin bilgileri süresi içerisinde TFF’ye vermek 

zorundadırlar. 

 

Bu kişilerin, kendi görevleri ile ilgili olarak düzenlenen eğitim ve seminerlere katılarak 

tamamlamaları zorunludur. 

 

MADDE 2 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

 

Kulüpler, Ek-2 de yer alan Spor Toto 2. Ligde Futbolcuların Uygunluğu hükümlerine 

uygun olarak futbolcuları müsabakalarda oynatabilirler. 

 

MADDE 3 - MÜSABAKA SİSTEMİ 

 

(1) Spor Toto 2. Lig, 18 takımlı Beyaz Grup ve Kırmızı Grup olmak üzere 2 grupta, çift 

devreli lig usulüne göre oynanır.  

 

(2) Spor Toto 2. Lig’de, çift devreli lig müsabakaları sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. 

sıraları alan toplam 6 takım Spor Toto 3. Lig’e düşer.  

 

(3) Spor Toto 2. Lig çift devreli lig müsabakaları sonunda her iki grupta 1. olan takımlar 

PTT 1. Lig’e yükselir. 

 



 

 

(4) Çift devreli lig müsabakaları sonunda Spor Toto 2. Ligin her iki grubunda 2., 3., 4. ve 5. 

sırayı alan takımlar, PTT 1. Lig’e yükselecek 3. takımın belirleneceği Play-Off 

müsabakalarına katılırlar. Play Off Müsabakaları Grup İçi Eşleşmeler ve Final 

Müsabakası olmak üzere iki kademeden oluşur. 

 

A - GRUP İÇİ EŞLEŞMELER 

 

a) Her iki grupta, kendi gruplarında 2 ve 5. sıraları alan takımlar “Birinci Eşleşme”yi, 3. 

ve 4. sıraları alan takımlar “İkinci Eşleşme”yi oluştururlar. Eşleşmeler çift maç eleme 

usulüyle ve ilk müsabakaların 4. ve 5. sıraları alan takımların sahasında olması suretiyle 

oynanır. 

 

b) Her iki grupta “Birinci Eşleşme” ile “İkinci Eşleşme”de tur atlayan takımlar “Üçüncü 

Eşleşme”yi teşkil ederler. “Üçüncü Eşleşme” çift maç eleme usulüyle ve ilk 

müsabakaların “İkinci Eşleşme”nin galibi olan takımların sahasında olması suretiyle 

oynanır. “Üçüncü Eşleşme”lerin sonunda tur atlayan takımlar, PTT 1. Lig’e yükselecek 

3. takımın belirleneceği Final Müsabakasını oynamaya hak kazanırlar. 

 

c) Play Off Müsabakalarında, galibiyet sayılarının eşit olması halinde averaj göz önüne 

alınır ve rakip takımın sahasında daha fazla gol atan takım tur atlar. Bu durumda da tur 

atlayan takım belirlenemiyorsa, yani iki takımın da evinde ve rakip takım sahasında 

attığı gol sayısı eşit ise, ikinci müsabakada on beşer dakikalık iki uzatma devresi 

oynanır. Uzatma devrelerinde gol atılamazsa, kazanan takım penaltı noktasından 

yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. Uzatma süresi içerisinde eğer takımlar eşit 

sayıda gol atarlarsa, rakip sahada atılan gol adedi fazla olan takım, yani misafir takım tur 

atlar ve penaltı atışları yapılmaz. 

 

B - FİNAL MÜSABAKASI 

 

Final Müsabakası TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle 

oynanır. Final müsabakasının normal süresi berabere sonuçlanırsa müsabaka on beşer 

dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma devrelerinde eşitlik bozulmazsa, kazanan 

takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir.  Kazanan takım PTT 

1. Lig’e yükselen 3. takım olur. 

 

MADDE 4 - STADYUMLARIN TESPİTİ 
 

(1) Kulüpler, sezon boyunca oynayacakları stadyumları belirler ve mülkleri kendilerine ait 

değilse tahsis işlemlerini bizzat yaparlar. Kulüplerin belirledikleri stadyumlarda 

müsabaka yapmaları TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından aksi kabul edilmediği 

sürece, bir stadyum en fazla 2 takımın iç saha müsabakaları için belirlenebilir. 

 

(2) TFF tarafından belirlenen ölçütleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz 

etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ye 

aittir. 

 

(3) Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazılı takımın stadyumunda oynanır. 

Stadyumu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan ya da yeni sezonda veya 

devrede stadyumu açılmayan takımlar fikstüre göre kendi sahasında yapacağı 



 

 

müsabakaları oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek bir stadyum bulmak 

zorundadırlar.  

 

(4)  Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini 

müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar. 

 

(5) Kulüpler sezon başında bildirmiş oldukları stadyumları, TFF tarafından yapılacak olan 

son denetim tarihine kadar hazır hale getirmek zorundadırlar. Yapılan denetim sonucu 

eksikliklerin tespit edilmesi halinde kulübe bu eksiklikleri gidermesi için ek süre verilir. 

Bu süre sonunda da eksikliklerin giderilmediği ve sezon başlamadan önce de 

giderilemeyeceğinin tespiti halinde stadyumda müsabaka oynanmasına izin verilmez ve 

İlgili kulübe iç saha müsabakalarını oynayabileceği, kriterlere uygun bir stadyum 

bildirmesi için 2 gün süre verilir. Kulübün 2 gün içerisinde bir stadyum bildirmemesi 

halinde stadyum TFF tarafından belirlenir. TFF tarafından belirlenen stadyumun kirası 

ve görevli personel ücretleri ilgili kulüp tarafından karşılanır. 

 

MADDE 5 - STADYUMLARIN DÜZENİ 

 

(1) TFF tarafından, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı’na uygun aydınlatma sistemi 

ve elektrik kesintisi veya arıza halinde devreye girerek saha aydınlatması, anons sistemi, 

soyunma odası ve koridorlarda bulunan tüm mekanların aydınlatma, sıcak su ve 

havalandırma sistemlerini çalıştıracak durumda, müsabakanın tamamlanmasını 

sağlayacak bir yedek güç sisteminin (jeneratör, dinamik ups vb.) çalışır durumda 

bulundurulması zorunludur. Naklen yayın yapılan müsabakalarda, saha aydınlatmasının 

müsabakanın başlamasından en geç 60 dakika öncesinden, müsabakanın bitiminden en 

erken 60 dakika sonrasına kadar sağlanması zorunludur. 

 

(2) Müsabakalarda, her biri 1x1.5 m boyutundaki Türk Bayrağı, TFF Bayrağı, UEFA 

Respect Bayrağı, Lig Bayrağı ve iki kulübün tescilli renklerinden oluşan Bayraklar 

stadyumda mevcut bayrak direklerine çekilecektir. Misafir takımlar kendi bayraklarını 

yanlarında bulundurmak ve eşgüdüm toplantısında stadyum müdürüne teslim etmek 

zorundadır. 

 

(3) TFF’nin ilgili kurullarınca stadyumları kapatılan kulüplerin müsabakaları TFF 

tarafından tespit edilecek başka stadyumlarda oynatılır. Herhangi bir nedenle kendi 

stadyumunda oynaması gereken müsabakayı başka bir stadyumda oynayan kulüpler bu 

müsabakalarla ilgili tesis ve personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giriş 

ücretini de ödemek zorundadırlar. 

 

(4) Stadyumlarda Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı ve Uluslararası Futbol Oyun 

Kurallarına uygun en az bir yedek kalenin kullanıma hazır bir şekilde bulundurulması 

zorunludur. 

 

(5) Kale ağları Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun olmalı ve ev sahibi kulüp 

tarafından kale direklerine sağlam bir şekilde takılarak yere sabitlenmelidir. 

 

(6) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun 

Kurallarına uygun, yeterli sayıda yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.   

 



 

 

(7) Suni çim sahaya sahip stadyumlarda müsabaka oynayacak kulüpler gerekli sertifikaları 

her sezon başında TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar. 

 

(8) Stadyumda anons sistemi çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde 

kullanılmalıdır. Takım kadroları, TFF uyarıları, oyuncu değişiklikleri ve hakem 

tarafından müsabaka devrelerine eklenen sürelerin anons edilmesi zorunludur. Anons 

sistemi ev sahibi takımı destekleyici şekilde rakip takıma karşı veya siyasi amaçlı 

tanıtım ve duyurular için kullanılamaz ve anons sistemi dışında tribünlere özel ses 

sistemi kurulamaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır. 

 

(9) Müsabaka öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonunda temsilci ve hakemin; 

müsabaka esnasında ise yalnızca hakemin izin verdiği kişiler dışında başka bir kişi yeşil 

zemine giremez. 

 

Müsabakanın bitiminden, müsabaka hakemleri soyunma odası koridorlarına girene 

kadar geçen süre içinde, sadece yedek kulübesinde bulunma hakkı olan kişiler yeşil 

zemine girebilirler.  

 

(10) Stadyumun içerisindeki büfelerde ve görevlilere dağıtılan kumanyalarda, içeceklerin 

kapalı şekilde ve şişe içerisinde satılması veya dağıtılması ile seyircilerin stadyuma bu 

ve benzeri maddelerle alınması yasaktır.  

 

(11) Stadyum içerisinde alkollü içecek bulundurulması ve satılması yasaktır. 

 

(12) Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka başlangıcından 60 dakika önce bitirilmesi 

zorunludur. Bununla birlikte her iki takımın temsilcilerinin talebi ve TFF temsilcisinin 

izninin alınması şartıyla müsabakanın başlamasına 60 dakikadan daha az bir süre kala da 

sulama yapılabilir. Sulama işleminin tüm sahayı kapsaması zorunludur. Yeşil zeminin 

devre arasında sulanabilmesi için her iki takımın temsilcilerinin talebi ile TFF 

temsilcisinin izni şarttır. Suni çim sahalarda, aşırı sıcak havalarda müsabakadan 45 

dakika öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir. 

 

MADDE 6 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK 

 

(1) Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün 

düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm 

düzenlemeleri yapma görevi ev sahibi kulübe aittir. 

 

(2) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, 

saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir. 

 

(3) Müsabakalar ancak elverişsiz hava veya stadyum şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu 

Statü’nün ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır.  

 

(4) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları stadyumu ve oyun alanını elverişsiz hava 

şartları ihtimali de dahil olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte 

oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar. Saha ve stadyumun hazır hale 

getirilmemesi nedeniyle müsabakanın oynanamaması durumunda hakem, gözlemci ve 

temsilci ücretleri ile misafir takımın masrafları ev sahibi kulüp tarafından ödenir. 

 



 

 

(5) Kulüpler, müsabaka yapacakları yere en az yirmi dört saat önce gitmek ve bu Statü’nün 

ekinde yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.  

 

(6) Müsabakanın oynanacağı gün saat 09:30’da stadyum denetimi yapılır. Bu denetime TFF 

Temsilcisi, dördüncü hakem ve stadyum müdürü katılır. 

 

(7) Müsabaka eşgüdüm toplantısı, TFF temsilcisinin başkanlığında müsabakanın 

oynanacağı gün saat 10:00’da stadyumda yapılır. Bu toplantıya, her iki takımdan birer 

temsilci, dördüncü hakem, müsabaka güvenlik amiri, ev sahibi kulübün güvenlik 

sorumlusu, özel güvenlik amiri, stadyum müdürü ve akreditasyon sorumlusu katılır. 

Toplantı, ev sahibi kulüp yetkilisi ile resmi güvenlik amiri katılmadığı takdirde 

başlatılamaz. 

 

Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir.  

 

Kulüpler, sezon başlamadan önce bu toplantılara katılacak kulübü temsile yetkili 

kişilerin adlarını TFF’ye bildirmek zorundadır. Toplantılarda kulüpleri Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Müdürler veya kulüp müdürleri temsil edebilirler. 

 

(8) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı ev sahibi kulübe aittir. Belirlenen 

yedek kulübesi sezon öncesinde TFF'ye bildirilir ve değiştirilemez. 

 

(9) Müsabaka öncesi yapılacak seremonide, misafir takım futbolcuları takım kaptanı 

önderliğinde önce hakemler, sonra ev sahibi takım futbolcuları ile tokalaşırlar. Daha 

sonra ev sahibi takım futbolcuları, takım kaptanı önderliğinde hakemler ile tokalaşırlar. 

Ardından da müsabakanın hakemi, top ve kale seçimi için takım kaptanlarını davet eder. 

 

(10) Stadyumlarda bulunan skor tabelasındaki saatler, 45. ve 90. dakikaların sonunda 

durdurulması kaydı ile müsabaka esnasında çalışabilir. Bu hüküm (varsa) oynanan 

uzatma süresine de uygulanır (15’er dakikalık her bir devreden sonra). Müsabakanın 

hakem tarafından herhangi bir nedenle durdurulması halinde, stadyumda oynanan süreyi 

gösteren saat durdurulmayacaktır. 

 

(11) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun 

alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere 

bildirilir. Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla üçer yedek futbolcunun 

ısınmasına izin verilir. Isınma esnasında oyuncuların yelek giymesi zorunludur. 

 

(12)  Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı 

duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.  

 

(13) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler. 

Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart 

taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları 

gerekmektedir. 

 

Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri ancak mesai 

saatleri içerisinde yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen 

müsabakalarda pankartın TFF Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. 

 



 

 

Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya 

çıkmak zorundadırlar. 

 

(14) Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF’nin iznine tabidir. 

TFF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde 

müsabakanın başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında (yeşil zemin dışında) 

müsabakanın başlamasına 18 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale 

getirilmesi zorunludur. 

 

(15) Müsabakalardan önce orta yuvarlağa konulabilecek kulüp sponsor logoları, müsabaka 

başlamadan beş dakika önce kaldırılmalıdır. 

 

(16)  Reklam amaçlı olarak saha içerisinde yeşil zemin dışında bulunan maskotların 

müsabaka öncesinde ve devre arasında müsabaka başlamadan beş dakika önce sahayı 

terk etmeleri zorunludur.  

 

MADDE 7 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER 

 

(1) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu, 

bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, bir kaleci antrenörü veya yerine bir 

antrenör, bir eşofmanlı masör ve bir doktor girebilir.   

 

(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi müsabakadan önce 

“Müsabaka İsim Listesini” imzalamak zorundadır. Yöneticinin olmaması halinde teknik 

sorumlu, yoksa antrenör veya takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir. 

 

(3) Müsabakanın başlamasına 18 dakika kala saha içerisinde kimlerin bulunacağı 

Akreditasyon Talimatı’na ve bu Statü’nün ekinde yer alan zaman çizelgesine göre 

belirlenir.   

 

(4) Akreditasyon Talimatı hükümlerine göre müsabaka süresince saha içerisinde yer 

alabilecek kişiler ancak saha kenarında kendilerine ayrılan özel yerlerde bulunabilirler. 

Bu şartlara uymayanlar sahadan çıkartılırlar. 

 

(5) Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü 

veya fiili olarak müdahale edemezler. 

 

MADDE 8 - TRİBÜN DÜZENLEMESİ  
 

(1) Kulüpler TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine 

uymakla yükümlüdürler. 

 

(2) Stadyumlara seyri engellemeyecek nitelikte, talimatlarda belirtilen şekilde tribün ile 

saha arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri engeller konabilir.  

 

(3) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş 

bırakılmalıdır. Tel örgülere seyircilerin görüşünü engelleyici afiş, flama, bayrak, pankart 

ve benzerleri asılamaz. 

 



 

 

(4) Tüm tribünlere biletle ve/veya kombine kartla girilir. Bilet satışları görevlilerce, TFF 

veya kulüp tarafından uygun görülen yerlerde yapılabilir. Biletlerin her ne surette olursa 

olsun toplu bir şekilde veya üzerlerinde yazılı bedellerinin altında ya da üstünde bir 

bedelle satılmaları, temin edilmeleri ve dağıtılmaları yasaktır.  

 

(5) Stadyumlara ve tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.  

 

(6) Biletler tribünler esas alınarak düzenlenir.  

 

(7) Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine, protokol tribününü düzenlemeye 

yetkili olan ilgili kuruma önceden bildirmek kaydı ile en az 15 kişilik yer ayrılır. 

 

(8) Müsabakada görevli Temsilci, Gözlemci ve Disiplin Müfettişlerine, protokol tribününde 

müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede 

saha içine inebilecekleri bir yer ayrılması zorunludur.  

 

(9) Müsabakalarda satılan biletlerle ilgili bilgi ve belgeler ev sahibi kulüp tarafından 

müsabaka temsilcisine müsabakanın bitimini takip eden 15 dakika içerisinde teslim 

edilmek zorundadır. 

 

(10) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir 

tribünde stadyumun oturma kapasitesinin en az % 5’i oranında yer ayırmak zorundadır.  

 

(11) Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel 

Sekreter Hukuk Kurulları Başkan ve Üyeleri, Merkez Hakem Kurulu ile Temsilciler 

Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne, talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer 

ayrılması zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve 

belge isteyebilirler. 

 

(12) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, 

cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilemez ve yazılı doküman 

dağıtılamaz. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya 

pankartlar asılamaz. 

 

(13) Stadyum krokisinde veya tribün kapasitelerinde değişiklik olduğu takdirde, bunlarla 

ilgili belgelerin eşgüdüm toplantısından önce TFF Temsilcisine verilmesi zorunludur., 

 

MADDE 9 - GÜVENLİK 

 

(1) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve 

stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket 

ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak 

zorundadırlar. 

 

(2) Ev sahibi kulüpler müsabakalarda, yeterli sayıda özel güvenlik görevlisini belirlenen 

saatler içerisinde stadyum içerisinde ve çevresinde görevlendirmek zorundadırlar. 

 

(3) İlgili tüm kanun, yönetmelik, talimat ve yetkili makamların alacağı kararlar ışığında 

belirlenen ve eşgüdüm toplantısında saptanan güvenlik ihtiyacı kapsamında;  

 



 

 

a) Stadyum dışında görev alacak güvenlik görevlileri iki güvenlik bariyeri oluşturup, bu 

bariyerlerde üst araması, bilet ve pankart kontrolü yaparlar.  

 

Güvenlik bariyerleri dışındaki tüm güvenlik uygulamaları resmi güvenlik görevlileri 

tarafından gerçekleştirilir.  

 

1. ve 2. güvenlik bariyerlerinde (turnikelerde) yapılan bilet kontrolleri ve üst aramaları 

güvenlik görevlileri tarafından yapılır. 

 

b) Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin duracağı ve oturacağı bölümler 

önceden belirlenir. Bu bölümler için kesinlikle bilet satışı yapılamaz.  

 

(4) Kulüpler, stadyumlarda güvenliği sağlamak ve akreditasyon sisteminin işleyişinde 

kullanılmak üzere asgari sayıdaki özel güvenlik görevlisini bulundurmak zorundadırlar. 

 

Bu kişilerin hakem, futbolcu ve yetkililerin stada giriş yerlerinde, teknik alanlar olan 

soyunma odası koridorlarında ve buraların kendi içindeki geçiş yerlerinde, teknik 

alanlardan hakem, futbolcu ve yetkililerin sahaya çıkışlarında, tribünlerin önünde 

bulunan ve sahaya açılan kapılarda Akreditasyon Talimatı hükümlerine uygun bir 

biçimde görevlendirilmesi şarttır.  

 

Bu görevliler müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp seyircilerin, futbolcuların 

ve hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakanın yapılacağı 

yerde bulunmak ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. 

 

(5) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya 

maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek 

veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini 

bozabilecek diğer maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine 

yakın bir seviyeye ulaşabilecek diğer nesneler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer 

pointer, selfi çubuğu ve benzeri cisimler bulundurulamaz, satılamaz ve atılamaz.  

  

(6) Stadyumun tüm çıkış kapıları ile tribünlerden oyun alanına açılan kapılar dışa doğru 

açılacak şekilde yapılır ve bu kapılar seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenemez. 

Bu kapıların her birinde, kötü niyetli kullanımların engellenmesi ve acil tahliye 

hallerinde yönlendirme amacı ile birer güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Kötü niyetli 

ve kural dışı kullanıma mani olmak için, bu kapılara içerden herhangi bir kişi tarafından 

kolayca açılabilecek kilit içermeyen bir sistem takılabilir.  

 

(7) Ev sahibi kulüpler, seyircilerin stadyuma girişlerinden, görevlilerin stadyumu terk 

etmelerine kadar geçen sürede ambulans araç ve görevlilerini, seyircilerin stadyuma 

alınmaya başlamasından stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede itfaiye araç ve 

görevlilerini bulundurmak zorundadırlar.   

 

MADDE 10 - KUPA ve MADALYALAR 

 

(1) TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Spor Toto 2. Lig Müsabakaları 

sonunda PTT 1. Lig’e terfi eden üç takıma şampiyonluk ve terfi kupaları verilir.  

 

(2) Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir. 



 

 

 

(3) Spor Toto 2. Lig müsabakaları sonunda PTT 1. Lig’e çıkmaya hak kazanan kulüplerin 

futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen toplam 50 (elli) adet 

olmak üzere birer madalya verilir. 

 

(4) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler, TFF’nin belirleyeceği 

organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar. 

 

(5) Kulüpler kupa törenine tescilli formaları ile katılmak zorundadır. 

 

MADDE 11 - YÜRÜRLÜK 

 

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 13.07.2016 tarih ve 25 sayılı toplantısında kabul 

edilmiş ve 15.07.2016 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ek-1 

 

 

 

 

SPOR TOTO 2. LİG ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

 

 

Zaman AÇIKLAMA  

09:30 
TEMSİLCİNİN ve DÖRDÜNCÜ HAKEMİN STADA GELİŞİ, 

STADIN ve SAHANIN DENETLENMESİ 

 

10:00 EŞGÜDÜM TOPLANTISI  

120 

Dakika 
TEMSİLCİLERİN ve HAKEMLERİN STADA GELİŞİ 

 

90 

Dakika 
TAKIMLARIN STADA GELİŞİ 

 

90 

Dakika 
STADYUM ve OYUN ALANIN KONTROLÜ 

 

60 

Dakika 

DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA 

İSİM LİSTELERİ, LİSANSLARI ve FORMA, ŞORT İLE 

TOZLUK ÖRNEKLERİNİ (VE TFF TARAFINDAN 

ONAYLANMIŞ RESİMLERİ GÖRMESİ) TESLİM ALMASI 

 

45 

Dakika 

HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN OYUN 

ALANINA ÇIKMASI 

 

25 

Dakika 
HAKEMLERİN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ 

 

20 

Dakika 
TAKIMLARIN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ 

 

18 

Dakika 

SAHADA BULUNMASI GEREKENLER ve ZEMİN İLE İLGİLİ 

SON KONTROLLER. 

 

15 

Dakika 
TAKIM LİSTELERİNİN ANONS EDİLMESİ 

 

10 

Dakika 

4. HAKEMİN TAKIMLARI SAHAYA ÇIKMAK İÇİN DAVET 

ETMESİ 

 

7 

Dakika 

TAKIMLARIN ve HAKEMLERİN OYUN ALANINA ÇIKMASI, 

GİYSİ VE GEREÇLERİN KONTROLÜ 

 

5 

Dakika 
İSTİKLAL MARŞI, SEREMONİ ve TOKALAŞMA 

 

3 

Dakika 

PARA ATIŞI, TOP ve KALE SEÇİMİ, YARDIMCI 

HAKEMLERİN KALELERİ KONTROLÜ, 4. HAKEMİN 

KONTROLLERİ ve TEMSİLCİLERDEN VEYA 

GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ ALINMASI 

 

0 

Dakika 
MÜSABAKANIN BAŞLAMASI 

 



 

 

Ek-2 

 

2016 – 2017 SEZONU  

SPOR TOTO 2. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU VE  

GENÇ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ  

 

SPOR TOTO 2. LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 

 

Spor Toto 2. Ligde yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz. 

 

 

SPOR TOTO 2. LİG TEŞVİK SİSTEMİ: 

 

1. Kulüplerin alt yapılarının güçlendirilmesi ve genç oyuncu oynatan kulüplerin teşvik 

edilmesi amacıyla, 2016 – 2017 Sezonunda toplam 2.000.000 TL Genç Futbolcu 

Teşvik Fonu aşağıdaki şartlarda kulüplere ödenir. 

 

2016 – 2017 Sezonunda kulüplerin teşvik fonundan faydalanabilmeleri için aşağıdaki 

sisteme uygun olarak kulüplere puan verilir. 

 

2. Puanlama Sistemi:  

 

a) 01.01.1993 (dahil) – 31.12.1996 (dahil) tarihleri arasında doğmuş futbolculardan;  

- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 4 puan, 

- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 2 puan, 

- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu 

için 1 puan,  

 

Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte 

tescilli olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır. 

 

b) 01.01.1997 (dahil) - 31.12.1999 (dahil) tarihleri arasında doğmuş futbolculardan;  

- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 8 puan, 

- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 4 puan, 

- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu 

için 2 puan, 

 

Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte 

tescilli olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır. 

 

c) 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş futbolculardan; 

- İlk onbirde oynayan her bir futbolcu için 16 puan, 

- Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 8 puan, 

- 18 kişilik müsabaka isim listesinde yer alıp oyuna girmeyen her bir futbolcu 

için 4 puan, 

 

Bu futbolcuların müsabakanın oynanacağı tarihe kadar kesintisiz en az 24 ay kulüpte 

tescilli olması halinde puanlar iki katı ile çarpılır. 

 



 

 

3. 2016 - 2017 resmi lig müsabakalarının (play off müsabakaları hariç) sonunda, 

2.000.000 TL teşvik ücreti, sezon sonunda yukarıdaki kriterlere göre oluşan tüm 

puanların toplamına bölünmek suretiyle 1 puana denk gelen tutar tespit edilir. 

 

4. Kulübün toplam puanı ile 1 puana denk gelen rakam çarpılmak suretiyle kulübe 

ödenecek teşvik tutarı belirlenerek, ödemeler sezonun bitimini müteakip bir ay 

içerisinde ilgili kulüplere yapılır. 

 

 

 


