
TFF Yönetim Kurulu tarafından 2021-2022 sezonunda Kadın Futbol Liglerinde uygulanacak 

genel esasların aşağıdaki şekilde kabulüne, 2021-2022 sezonunda Kadınlar 1.Liginin 

oynatılmamasına, 2022-2023 sezonunda Kadınlar 1.Liginin Kadınlar Süper liginden düşen ve 

Kadınlar 2.Liginden çıkan takımlardan oluşturularak oynatılmasına ve genel esaslar 

çerçevesinde hazırlanacak lig statülerinin bilahare yayınlanmasına karar verilmiştir.

Kadın Ligleri Genel Esaslar 

Kadınlar Süper Ligi 

2020-2021 sezonunda Kadınlar 1.Liginde mücadele eden 16 takım ile en üst profesyonel ligde 

bulunan kulüpler arasından kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın 

katılımıyla, 2021-2022 sezonundan itibaren kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak 

amacıyla Kadınlar Süper Ligi kurulmuştur. 

Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezon müsabakaları yapılacak kura çekimi ile belirlenecek 

12’şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacaktır. Sezon sonunda 

gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar play-off, son 4 sırayı alan takımlar play-out müsabakaları 

oynayacaklardır. 

Kadınlar Süper Ligi’nde 31.12.2005 ve öncesi doğumlu futbolcular yer alabilir. 

Kadınlar Süper Ligi’nde yer alan kulüpler tüm sezon boyunca en fazla 6 (altı) yabancı 

futbolcuyu kulüplerine tescil ettirip müsabakalarda oynatabileceklerdir.  

Kadınlar Süper Ligi’ne katılacak kulüplerin lig statüsünde belirlenecek koşulların sağlanması 

halinde sezon sonunda iade edilmek üzere 25.000 TL lige katılım bedelini TFF’nin hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

Kadınlar 2. Ligi 

Kadınlar 2. Ligi 2021/2022 sezonu, ligde yer alma hakkı bulunan 31 takım ile coğrafik dağılıma 

göre planlanacak gruplarda çift devre müsabakalar ile oynanacaktır. Sezon sonrasında play-

off müsabakaları gerçekleştirilecektir. 

Kadınlar 2. Ligi’nde 31.12.2005 ve öncesi doğumlu futbolcular yer alabilir. 

Kadınlar 2. Ligi’ne katılacak kulüplerin lig statüsünde belirlenecek koşulların sağlanması 

halinde sezon sonunda iade edilmek üzere 15.000 TL lige katılım bedelini TFF’nin hesabına 

yatırmaları zorunludur.  



Kadınlar 3. Ligi  

Kadınlar 3. Ligi 2021/2022 sezonu, başvurularını gerçekleştiren takımların coğrafik dağılıma 

göre planlanacak gruplarda çift devre müsabakalar ile oynanacaktır. Sezon sonrasında play-off 

müsabakaları gerçekleştirilecektir. 

Kadınlar 3. Ligi’nde 31.12.2005 ve öncesi doğumlu futbolcular yer alabilir. 

* Kadınlar 3. Ligi’ne katılacak kulüplerin lig statüsünde belirlenecek koşulların sağlanması 

halinde sezon sonunda iade edilmek üzere 10.000 TL lige katılım bedelini TFF’nin hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

* Kadınlar 3. Ligi’ne ilk kez katılacak kulüplerin lig statüsünde belirlenecek koşulların 

sağlanması halinde sezon sonunda iade edilmek üzere 25.000 TL lige katılım bedelini TFF’nin 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

Diğer Kategoriler 

U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası 

Başvuru sayısına bağlı olarak müsabaka yapısı belirlenecek olup, 01.01.2006 – 31.12.2007 

doğumlu futbolcular ilgili yaş kategorisinde müsabakalarda yer alabileceklerdir. 

U15 Kızlar Yerel Şampiyonaları 

Başvuru sayısına bağlı olarak müsabaka yapısı belirlenecek olup, 01.01.2008 – 31.12.2009 

doğumlu futbolcular ilgili yaş kategorisinde müsabakalarda yer alabileceklerdir. 

U13 Kızlar (8vs8) Yerel Şampiyonaları 

Başvuru sayısına bağlı olarak müsabaka yapısı belirlenecek olup, 01.01.2010 – 31.12.2011 

doğumlu futbolcular ilgili yaş kategorisinde müsabakalarda yer alabileceklerdir. 

*** Liglerde yer alacak takımların en az bir alt yaş kategorisinde müsabakalara katılmaları 

zorunludur. 

*** Liglerde yer almayıp sadece alt yaş kategorilerine katılacak kulüplerin lig statüsünde 

belirlenecek koşulların sağlanması halinde sezon sonunda iade edilmek üzere 5.000 TL lige 

katılım bedelini TFF’nin hesabına yatırmaları zorunludur. 

2. 2021-2022 sezonunda Kadınlar Süper Ligi’nde yer alacak yabancı futbolcuların oturma 

izinleri için kulüplerin yazılı talep etmesi halinde, sadece 2021-2022 Sezonu’nda geçerli olmak 

üzere, yabancı futbolcu oturma izinleri için Göç İdaresi’ne verilmek üzere Federasyonumuz 

tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenmesine karar verilmiştir.   

 


