
 
2008 – 2009 SEZONU 

PAF (PROFESYONELLİĞE ADAY FUTBOLCU HAZIRLIK  LİGİ ) 
MÜSABAKALARI STATÜSÜ 

 
MADDE 1 – KONU VE KAPSAM : 
 
 A, Ümit ve Genç Milli Takımlarımızın Alt Yapısını oluşturmak ve Turkcell Süper Liginde yer alan kulüpler 
ile şirketlerin kendi alt yapılarını güçlendirerek, tüm futbolcularının resmi müsabaka oynamalarını ve 
deneyimlerini artırmalarını  sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 
 
MADDE 2 – KATILIM : 
 Turkcell Süper Liginde yer alan kulüpler, PAF LİGİ Müsabakalarına katılmak zorundadırlar. Buna göre; 
müsabakalara mazeretsiz olarak katılmayan takımlara her müsabaka için 20.000-YTL para cezası verilir. 
 PAF LİGİ Müsabakalarına katılan Turkcell Süper Ligi Kulüpleri Deplasmanlı Süper Gençler Ligi 
müsabakalarına da katılacaklardır. 

PAF Ligine katılan Turkcell Süper Ligi Takımlarımız İl’lerinde düzenlenen Mahalli Amatör Büyükler 
kategorisindeki müsabakalara katılamazlar. 

 
 

MADDE 3 – OYUN KURALLARI : 
 
Müsabakalarda FIFA, UEFA ve TFF Talimatlarında belirtilmiş Uluslararası Oyun Kuralları uygulanır. 
 
MADDE 4 – MÜSABAKA SİSTEMİ (PUAN USULÜ VE AVERAJ) 
1. PAF Lig müsabakalarında kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takıma 1 (bir), kaybeden takıma 0 
(sıfır) puan verilir. 
 
2. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen 
ikinci ve ................ olarak sıralanır. 2008 - 2009 Sezonunda aynı puana sahip ilgili takımlar arasında 
aşağıda belirtilen esaslar uygulanır. 

a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan 
üstünlüğüne bakılır. 

b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol 
averajına, (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım 
üstün sayılmaz.) FMT’nin 10.maddesinin son paragrafı hükmünce;  

c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantaj da ki gol 
averajına bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

d) Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar 

arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai 
sonuç alınır. 

f) Yukarıdaki maddelere uygun olarak; şayet iki takımın puan eşitliği varsa iki takımın kendi 
arasındaki müsabakalardaki skorlara göre yukarıda bahsedilen hususlar uygulanır. 

g) Yukarıdaki maddelere uygun olarak; şayet puan eşitliği 3 ve daha fazla takım arasında var ise; 
1- Öncelikle bu takımların kendi aralarında yapmış oldukları müsabaka skorlarına göre bir 

puan cetveli yapılır. 
2- Bu puan cetvelinde öncelikle takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. Puan eşitliği 

var ise yine aynı puan cetvelindeki gol averajına bakılır. Gol averajı da eşit ise daha fazla 
gol atan takıma bakılır. Bütün bu şartlara rağmen yani takımların puanları ve attıkları ve 
yedikleri gol sayısı eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. 

3- 3 ve daha fazla takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardan yapılan puan 
cetvelinde puanlar ne olursa olsun ikili averaja değil 3 veya daha fazla takımın kendi 
aralarında oynadıkları müsabakalardan oluşan puan cetveli sıralamasına bakılır. 

f) PAF Ligi’nde puan cetveli 34 ncü hafta müsabakaları tamamlandıktan sonra yani bütün 
müsabakalar bittikten sonra takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalara göre puan cetveli 
oluşturulacak olup, 1-33 haftaları arasında puan cetveli genel averaja göre yapılacaktır. 
 

 
 



Eki:1 - Örnek Puan Cetveli 1 
          Örnek Puan Cetveli 2 
          Örnek Puan Cetveli 3 
  

MADDE 5 – KUPA VE MADALYALAR VE ÖDÜL : 
 Türkiye Birincisine TFF tarafından  Kupa verilir, ayrıca müsabakalar sonunda birinci olan takıma 
35.000.-YTL, ikinci olan takıma 20.000.-YTL, üçüncü olan takıma da 10.000.-YTL para ödülü Federasyonca 
verilecektir. 
 
MADDE 6 – SAHALAR VE STADYUM : 
 1- PAF LİGİ müsabakalarının Standartlara uygun çim sahalarda oynanması esastır.  

Turkcell Süper Ligi Kulüpleri Sezon başında PAF Ligi müsabakalarını oynayacakları bir sahayı Türkiye 
Futbol Federasyonu’na bildirip onay almak zorundadırlar. Toprak sahalarda müsabakaların oynanmasına izin 
verilmeyecek olup, bununla ilgili tüm sorumluluk ev sahibi kulübe ait olacaktır. 

PAF LİGİ müsabakalarının Programı  Turkcell Süper Lig müsabakalarından en az 3 saat önce başlayacak 
ve bununla ilgili program ayrıca TFF Tarafından  ilgililere ve kulüplere bildirilecektir.  
 2- Ev sahibi kulüpler müsabakalarında doktor ve ambulans bulundurmak zorundadırlar. 
 3- Maçların oynanacağı sahalarda yeterli güvenlik tertibatı ile donanım ev sahibi kulüp tarafından temin 
edilecektir. 
 4- Saha kenarında düzenlenmiş özel yerlerde oturmaları kaydıyla yedek futbolcular ve (ihraç hariç) 
oyundan çıkan futbolculardan başka her iki kulübe mensup Yönetim Kurulu’nca atanmış ve önceden isimleri 
Federasyona bildirilerek akredite olmuş kişiler arasından ; 
 
 . 1 Yönetici  
 . 1 Doktor 
 . 1 Teknik Sorumlu 
 . Eşofmanlı 1 Antrenör 
 . Eşofmanlı 1 Kaleci Antrenörü veya bir antrenör 
 . Eşofmanlı 1 Fizyoterapist veya Masör 
 
 TFF tarafından verilen sahaya giriş kartlarında hangi takıma mensup olduğu belirtilmiş ise o takımın 
müsabakasında görevli olarak kabul edilirler. 
 Takımların yöneticileri maçtan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalayacaklardır. Yönetici olmadığı 
takdirde Teknik Sorumlu, yoksa Antrenör veya Takım Kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir. 
 
MADDE 7 – OYUNCULARIN UYGUNLUĞU : 

1- Müsabakalara katılacak olan futbolcuların 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmaları şarttır.  
2- PAF Liginde 01.01.1989 doğumlu bir (1) kaleci kontenjan futbolcu oynatılabilir 
3- PAF Ligi müsabakalarında yabancı uyruklu amatör veya Profesyonel futbolcular kesinlikle oynayamazlar. 
4- PAF Liginde oynayan oyuncular yaş kategorisi uygun olsa dahi Deplasmanlı Süper Gençler Ligi 

müsabakalarında oynayamazlar. 
5-  

 Müsabakalarda yer alacak futbolcunun: 
a) Temsil edeceği kulübü adına tescilini yaptırmış ve lisansını almış bulunması, 
b)Tescil edilen lisansın geçerlilik tarihinin devam ediyor olması, 
c) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, 
şarttır. 

 
MADDE 8 – DİSİPLİN HÜKÜMLERİ : 
 

A) KIRMIZI KART UYGULAMALARI : 
 PAF LİGİ müsabakalarında hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 
Futbol Disiplin Talimatına göre otomatikman idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar oynayamazlar. 
 Bu müsabakalardaki eylemleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca cezalandırılan 
futbolcular, cezalarını PAF LİGİ Müsabakalarında infaz edinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. 
 
 
 
 



B) SARI KART UYGULAMALARI : 
   

Aynı sezonda PAF Ligi müsabakalarında üst üste veya aralıklı dahi olsa ihraca dönüşmeyen ihtarlık hareketleri 
nedeniyle toplam iki (2) sarı kart gören futbolcuların takip eden ilk PAF Ligi müsabakasında oynaması mümkün 
değildir. 

Profesyonel Ligler, Fortis Türkiye Kupası, PAF LİGİ Müsabakaları, Deplasmanlı Süper Gençler Ligi 
müsabakalarında sarı kart uygulaması kendi kategorilerinde geçerli olduğundan, sarı kartlar her kategori için 
ayrı ayrı değerlendirilir. 
 

C. İDARİ TEDBİRLER 
 

PAF Müsabakaları’nda hakem tarafından oyundan ihraç edilmeyen, ancak yapmış oldukları eylemler nedeni ile 
TFF tarafından idari tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcu, antrenör, masör, 
Yönetici ve diğer ilgililer, haklarındaki tedbir kararı kalkmadan takip eden hiçbir resmi müsabakaya katılamazlar. 

 
 
MADDE 9 – MÜSABAKALARA KATILACAK OLAN AMATÖR FUTBOLCULAR : 
 PAF LİGİ Müsabakalarına katılacak olan 18 yaşını tamamlamamış olan amatör futbolcular için Noterden 
verilecek Veli (Anne – baba) seyahat muvafakatları TFF’ye  ibraz edilecektir. 
MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER : 
 Müsabakalarda takımların hakemlere verilen 18 kişilik isim listesinde bulunan yedek oyunculardan üçü 
(3) oyun içinde, karşılaşmanın her anında değiştirilebilir. Değişen oyuncular yeniden oyuna giremezler. Hakem 
tarafından oyundan ihraç edilen oyuncuların yerine yeni oyuncu alınmaz. Oyun başlamadan önce hakem 
tarafından oyundan ihraç edilen oyuncu yerine yalnız yedek isim listesindeki oyunculardan biri girebilir. Bu 
şekilde eksilecek yedek listesine yeniden oyuncu yazılamaz. 
 
Eğer isim listesinde adı yazılı olan bir kaleci, herhangi bir nedenle sahaya çıkamazsa, daha 
önce oyuncu isim listesinde olmayan bir kaleci, sahaya çıkamayan kalecinin yerini alabilir. 
 
PAF LİGİ Müsabakaları mücbir sebepler dışında ertelenmez. 
 
 
MADDE 11 – TEKNİK SORUMLU – ANTRENÖRLER  - MASÖRLER: 
 Bu ligde görev yapacak Teknik Sorumlu, Antrenörler ve Masörler sözleşme imzalayarak ve Federasyona 
tasdik ettirip saha içi giriş kartını almak kaydı ile görev yapabilirler. 
a) PAF LİGİ Müsabakalarına katılan kulüpler bir teknik sorumlu bulundurmak zorundadırlar. Federasyonun 
uyarısına rağmen 2 hafta içinde bu zorunluluğu yerine getirmedikleri takdirde, Teknik Yönetici ve Öğretici 
Talimatı’nın 32 nci maddesinin (a) fıkrası doğrultusunda işlem yapılır. 
b) Çalışacak Teknik Adamlar, Teknik Direktör Vize Cüzdanı , A Lisans Vize Cüzdanı ,  UEFA B Lisansına sahip 
olmak zorundadırlar. 
c) PAF LİGİ için alınan saha giriş kartları bulunduğu ligde ve statüde geçerlidir. Diğer üst veya alt kategorilerde 
saha içi girişi için kullanılmaz. 
d) Teknik Adamlar kendilerini Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı’nın 20 nci maddesinin c fıkrası 
doğrultusunda, masörler ise Sağlık Ekipleri Talimatının 7 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda kendilerini Özel 
Sigorta şirketlerine sigorta ettirmek ve Federasyona ibraz etmek zorundadırlar. 
 
MADDE 12 – TAKIMLARIN RENKLERİ : 
 PAF LİGİ Müsabakalarında takımlar kulüplerinin tescilli renklerindeki formalarını giymek suretiyle 
müsabakalara katılırlar. 
 
1. Kalecinin forması diğer oyuncular ile müsabaka hakemlerinden bariz bir şekilde farklı renklerde olmak 
zorunda olup, müsabakalarda takımlar en az 3’er adet kaleci forması yanlarında bulundurmak 
zorundadırlar. 
 
2. Formalara konulacak reklâmların RT hükümlerine uygun olması zorunludur. 
 
3. Reklâmlar, eşofmanların ön ve arka yüzünden, formaların ön yüzünden ve kollarından ve şortların arka 
yüzünde bel hizasından başka bir yerde taşınamaz. Şortun ön yüzü, çorap veya ayakkabılarda reklâm 
bulunamaz. Futbolcuların formalarının içindeki kıyafetlerinde reklâm veya slogan bulunamaz. 
 



4. Formanın ön yüzünde taşınacak olan reklâmın ebadı 200 cm²’yi, kollardaki 50 cm²’yi, şortun arka 
yüzündeki 100 cm²’yi geçemez. Formanın ön yüzünde taşınan reklamın amblemi kapatmayacak şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
5. Futbolcunun formadaki numarası şortun ön yüzüne yazılır. Rakamların büyüklüğü 10 cm – 15 cm 
arasında olacaktır. Şortların ön yüzünde Kulüp logosu ve üretici firma amblemi bulunabilir 
 
6. Takımlar, bir müsabaka boyunca aynı reklâmı taşıyan formaları kullanmak zorundadırlar. 
 
7. Kulüpler müsabakaların devre arasında forma değişikliği yapmaları halinde dahi müsabakanın ilk 
devresinde giydikleri formanın aynısını giymek zorundadırlar. 
 
 
MADDE 13 – İTİRAZLAR : 
 Bu müsabakalarla ilgili olarak yapılacak her türlü itirazın Futbol Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddelerine 
uygun olarak yapılması gerekmektedir. 
 300,00.-YTL itiraz depozitosunun TFF hesabına yatırılıp, banka dekontunun aynı sürede itiraz 
dilekçeleriyle birlikte verilmesi zorunludur. 
MADDE 14 – TAZMİNATLAR : 
 PAF LİGİ müsabakalarının personel ücretleri ev sahibi kulübe ait olup, Profesyonel Lig hasılatından 
karşılanır. 
 Müsabakaların başka sahalarda oynatılması, hasılat elde edilememesi veya profesyonel lig 
müsabakasında yeterli hasılat olmaması durumlarında ev sahibi kulüp, yukarıda bahsedilen ücretleri ödemek 
zorundadır. 
 Hakem ve gözlemci ücretleri TFF tarafından ödenecek olup, evsahibi kulüplerden daha sonra tahsil 
edilecektir. 
 Personel ücretleri ise İl Müdürlükleri tarafından kulübün bir sonraki maç hasılatından tahsil edilir. 
 
MADDE 15- HAKEM ATAMALARI : 
 Bu müsabakaların hakemleri Merkez Hakem Kurulu’nca görevlendirilir. 
 Hakemlerin Klasman hakemi olmasına dikkat edilecektir. 
 Hakem raporları 24 saat içerisinde İstanbul’da bulunan TFF  Hakem İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecektir. 
 Sarı ve kırmızı kartları kulüplerimizin takip edebilmesi için doldurulan hakem raporlarının bir nüshasının 
4.Hakem veya Saha Komiseri aracılığı ile Kulüp yetkililerine verilmesi gerekmektedir. 

 
 
 
 

Bu statünün 8. maddesinin B fıkrasının 1. bendi 25 Kasım 2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve  
26 Kasım 2008 tarihinde TFF’ nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe 
girmiştir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üç Takımında kendi aralarındaki müsabakalarda puanları (5) 
aynı, attıklarından yediklerinin çıkarılmasından doğan fark (0)  
aynı, bu durumda kendi aralarındaki müsabakalarda daha fazla  
gol atan takım üstün sayılacaktır.  
 
Yani  

6 gol atan A Takımı 1.,  
5 Gol Atan B Takımı 2.,  
4 Gol Atan C Takımı 3. sayılacaktır 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUAN EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
Örnek 1 

Genel Puan Durumu 

76 44581C TAKIMI 
67 441380B TAKIMI 
40 441252A TAKIMI 
AV PYATAKIM

Puantajda 3 takımında puanları 44 olduğundan kendi aralarındaki 
müsabakalara bakılacaktır. 

Kendi aralarındaki müsabakalar 

0 544121 4 C 

0 555121 4 B 

0 566121 4 A 

AV PYAMBG O TAKIM 

EK : 1 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

- Üç Takım arasında oynanan müsabakaların skorlarına göre yapılan 
puan cetvelinde  
A takımı puan olarak diğer iki takımdan önde olduğundan birinci sırayı 
A takımı alır.  
 
- Üç takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardan yapılan puan 
cetvelinde  
B ve C takımlarının puanları eşittir. Ancak aynı puan cetvelinde B takımı 
averaj  
olarak C takımından daha üstün olduğundan ikinci sırayı B takımı alır. 

   
- C Takımı averaj olarak B takımından daha kötü olduğundan C takımı 

üçüncü sırada yer alır  
 
 
 
 

PUAN EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER 
Örnek 2 

Genel Puan Durumu 

56 402581C TAKIMI 
60 402080B TAKIMI 
41 401556A TAKIMI 
AV PYATAKIM

Puantajda 3 takımında puanları 40 olduğundan kendi aralarındaki 
müsabakalara bakılacaktır. 

Kendi aralarındaki müsabakalar 

-3 485211 4 C 

-1 487211 4 B 

4 848-22 4 A 

AV PYAMBG O TAKIM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   6 puanlı 3 takımın Kendi aralarındaki müsabakalara Göre puan cetveli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üç Takımın kendi aralarındaki müsabakalarda eşit puan almalarından dolayı, kendi 
aralarındaki müsabakalardaki atılan  gollerden yenilen gollerin çıkarılmasından doğan 
farklarda eşit  olduğundan fazla gol atan takım üstün sayılacağından, 4 gol atan C Takımı 
ve D Takımı dışında 1 gol atan B Takımı devre dışı kalır. Diğer iki takımın averajları eşit 
olduğundan genel  puantaj da ki durumlarına bakılır. 
 
 
 
 
 
 
Genel Puantajda C Takımı ve D Takımlarının durumlarına bakıldığında; atılan gollerden 
yenilen gollerin farkı her iki takım içinde aynıdır(Averajları -1) Bu durumda fazla gol atan 
takım üstün sayılacağından, 10 gol atan D Takımı Genel puantaj da 1. olan A Takımının 
ardından 2., C Takımı 3. B Takımıda 4. olarak sıralamada yer alacaktır. 
 
 
 

PUAN EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER 
Örnek 3 

Genel Puan Durumu

-16- 1934- - 4 E TAKIMI 
-16 11102- 2 4 D TAKIMI 
-16 872- 2 4 C TAKIMI 
- 6 332- 2 4 B TAKIMI 
+1812 220-- 4 4 A TAKIMI 
AVP YAMB G O TAKIM 

0 3111-1 2 B 

0 3441-1 2 D 

0 3441-1 2 C 

AV PYAMBG O TAKIM 

-11110D TAKIMI

-187C TAKIMI 
AvYATAKIM 


