TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ
MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1)

TFF’nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa
müsabakalarının ismi Türkiye Kupası’dır. Kupa’nın isimlendirilmesi yetkisi münhasıran TFF
Yönetim Kurulu’na aittir.

(2)

Kupaya aşağıda belirtilen takımlar katılır:
a) Kupa Aşamasındaki seri başları,
b) Bir önceki sezonda Süper Lig’de puan sıralamasında 4. olan takım ve 6 ile 15. sıralar
arasında yer alan toplam 11 takım,
c) Bir önceki sezonda TFF 1.Ligi’nden Süper Lig’e yükselen 3 takım,
d) Bir önceki sezonda Süper Lig’den TFF 1.Ligi’ne düşen, puan sıralamasında 16 – 18
dereceyi alan 3 takım,
e) Bir önceki sezonda TFF 1.Lig’de oynayan ve sezon sonunda Süper Lig’e yükselemeyen 15
takım,
f) Bir önceki sezonda TFF 2.Lig Yükselme Grubunda oynayan 9 takım,
g) Bir önceki sezonda TFF 2.Ligde 4 klasman grubunda klasman gruplarında birinci, ikinci ve
üçüncü olan 12 takım,
h) Bir önceki sezon TFF 3.Lig Yükselme Grubu’nda oynayan 10 Takım,
i) Bir önceki Sezon TFF 3.Lig de 5 Klasman Grubunda birinci olan 5 takım olmak üzere
toplam 72 takım arasında oynanır

(3)

Türkiye Kupası’nda yer alan kulüpler, bu kupa müsabakalarında, bulundukları ligin
statüsünde yer alan tüm hususlara uymakla yükümlüdürler.
MADDE 2 - MÜSABAKA SİSTEMİ
Kupa, eleme ve kupa aşamalarından oluşur.
A- Eleme Aşaması
a) Birinci kademe eleme müsabakaları (tek maçlı eleme usulü)
b) İkinci kademe eleme müsabakaları (tek maçlı eleme usulü)
c) Play-Off Eleme Müsabakaları (tek maç eleme usulü)
B- Kupa Aşaması
a) Grup müsabakaları
b) Çeyrek final müsabakaları (çift maçlı eleme usulü)
c) Yarı final müsabakaları (çift maçlı eleme usulü)
d) Final müsabakası (tek maç).
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MADDE 3 – ELEME AŞAMASI
(1)

Eleme Aşaması: Birinci kademe, ikinci kademe ve Play Off eleme müsabakalarından oluşur.

(2)

Birinci kademe eleme müsabakaları: Bu statünün 1. maddesinin 2. fıkrasının “f”, “g”, “h”, ve
“i” bentlerinde belirtilen otuz altı takım arasında TFF tarafından belirlenecek bölgesel gruplar
halinde oynanır. Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar, tek maçlı eleme usulüne
göre küçük numarayı çeken takımın sahasında oynanır. Müsabakayı kazanan takım tur atlar.

(3)

İkinci kademe eleme müsabakaları, bu Statü’nün 1. maddesinin 2. fıkrasının “d” ve “e”
bendinde yer alan takımlar ile birinci kademe eleme müsabakalarında tur atlayan on sekiz
takım olmak üzere toplam otuz altı takım arasında oynanır.

(4)

İkinci Kademe eleme müsabakaları bölgesel gruplar ve seri başı sistemi olmadan oynanır.
Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre küçük
numarayı çeken takımın sahasında oynanır. Fikstür çekimi önce çekim sırası daha sonra
eşleşme durumunu belirlemek üzere iki etapta yapılır.

(5)

Play-Off Eleme Müsabakaları bu statünün 1. maddesinin 2. fıkrasının “b” ve “c” bentlerinde
yer alan on dört takım ile 2.Kademeden tur atlayan on sekiz takım olmak üzere otuz iki takım
arasında oynanır.

(6)

Play-Off Eleme Müsabakaları bölgesel gruplar ve seri başı sistemi olmadan oynanır.
Eşleşmeler kura çekimi ile belirlenir. Müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre küçük
numarayı çeken takımın sahasında oynanır. Fikstür çekimi önce çekim sırası daha sonra
eşleşme durumunu belirlemek üzere iki etapta yapılır. Kazanan on altı takım Türkiye Kupası
Grup aşamasına kalır.
MADDE 4 – KUPA AŞAMASI

(1)

Kupa aşaması, grup, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarından oluşur. Bu statünün 1.
maddesinin 2 fıkrasının “a” bendinde yer alan takımlar ile Play-Off eleme müsabakaları
aşamasında tur atlayan on altı takım olmak üzere toplam yirmi takım arasında oynanır.

(2)

Grup müsabakaları beşer takımdan oluşan dört ayrı grupta olmak üzere toplam yirmi takım
arasında tek devreli Lig usulüne göre oynanır. Play-Off eleme müsabakaları aşamasında tur
atlayan on altı takımın gruplara dağılımı kur’a ile belirlenir. Seri başı olarak belirlenen
takımlardan her biri ayrı gruba yerleştirilir.

(3)

Bir önceki sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım ve Süper Lig’de ilk üç sırayı alan
üç takım olmak üzere toplam dört takım seri başı olarak belirlenir. Eğer, Türkiye Kupası
Şampiyonu bir önceki sezonda Süper Lig’de ilk üç sıradan birini aldıysa, Türkiye Kupası
Finalisti seri başı olur. Türkiye Kupası Finalisti de Süper Lig’de bir önceki sezonda ilk üç
sıradan birini aldıysa, bir önceki sezonda Süper Lig’i dördüncü sırada bitiren takım seri başı
olur.

(4)

Her takım, iki iç saha ve iki dış saha olmak üzere toplam dört müsabaka oynar.

(5)

Grup müsabakaları sonunda iki veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması halinde
aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır ve çeyrek finale yükselmeye hak kazanan takım
belirlenir:
a)
Genel puantajdaki gol averajı,
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b)
Atılan gol sayısı,
c)
Dış sahada atılan gol sayısı,
d)
Türkiye Kupası grup müsabakalarında görülen sarı ve kırmızı kart toplamı (Sarı kart
bir, kırmızı kart üç ceza puanı verilir. En düşük ceza puanına sahip olan takım tur atlar.)
e)
Kendi aralarındaki müsabakanın sonucu,
f)
Kura çekimi.
(6)

Çeyrek final müsabakaları, grupları ilk iki sırada tamamlayan sekiz takım arasında çift maçlı
eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler TFF tarafından düzenlenecek kura çekimi sonucunda
belirlenir. Buna göre takımlar 1-8 dahil olmak üzere numara çekerler. Buna göre eşleşmeler;
1-2
3-4
5-6
7-8
şeklinde belirlenir.
Çeyrek final ilk müsabakaları kura çekiminde küçük numarayı çeken takımın sahasında
oynanır.

(7)

Çeyrek final müsabakalarında puanların eşitliği halinde averaj göz önüne alınır ve
deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlar. (Aynı İl’e mensup takımlar arasında oynanan
müsabakalar dahil). Bu durumda da tur atlayan takım belirlenemiyorsa, yani iki takımın da
içeride ve deplasmanda attıkları gol sayısı eşit ise, ikinci müsabaka onbeşer dakikalık iki
devre halinde uzatılır. Uzatma süresinde 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.

(8)

Yarı final müsabakaları, çeyrek finalde tur atlayan dört kulüp arasında çift maçlı eleme
usulüne göre oynanır. Eşlemeler Çeyrek Final Müsabakaları kura çekimi esnasında belirlenir.
Yarı final müsabakalarında puanların eşitliği halinde averaj göz önüne alınır ve deplasmanda
daha fazla gol atan takım tur atlar. (Aynı İl’e mensup takımlar arasında oynanan müsabakalar
dâhil). Bu durumda da tur atlayan takım belirlenemiyorsa, yani iki takımın da içeride ve
deplasmanda attıkları gol sayısı eşit ise, ikinci müsabaka onbeşer dakikalık iki devre halinde
uzatılır. Uzatma süresinde 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.

(9)

Çeyrek Final Müsabakalarının sonucuna göre
a) Yarı Final 1. Maçı, “1 - 2” eşleşmesinin galibi ile “3 - 4” eşleşmesinin galibi arasında
oynanır. İlk ayak, “1 - 2” eşleşmesinin galibinin sahasında oynanır.
b) Yarı Final 2.Maçı ise “5 - 6” eşleşmesinin galibi ile “7 - 8” eşleşmesinin galibi arasında
oynanır. İlk ayak “ 5 – 6” eşleşmesinin galibinin sahasında oynanır.

3

(10)

Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki kulüp arasında oynanan tek müsabakadır.
Müsabakanın normal süresinin berabere tamamlanması halinde on beşer dakikalık iki devre
halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde şampiyon olan takım
penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir.

(11) Final müsabakasının oynanacağı il ve stadyum TFF tarafından belirlenir.
MADDE 5 - STADYUMLARIN TESPİTİ
(1)

Stadyum temin etme yükümlülüğü münhasıran kulüplere aittir.

(2)

Takımların müsabakalarını gösterdikleri stadyumlarda oynaması TFF’nin onayına tabidir.

(3)

TFF tarafından belirlenen talimatları, ölçütleri yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz
etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu stadyumlarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ ye ait
olup bu müsabakaların oynanma şekli TFF tarafından belirlenir.

(4)

Stadyumu onarıma alınan ve yeni dönemde stadyumu açılmayan takımlar fikstüre göre kendi
stadyumunda yapacağı müsabakaları oynamak üzere TFF tarafından kabul edilecek bir
stadyum bulmak zorundadırlar.
MADDE 6 - KUPA İSİM SPONSORLUĞU ve MÜSABAKA TOPU TEDARİKÇİLİĞİ

(1)

Tüm müsabakalar öncesinde gerçekleştirilecek seremonilerde, takım ve hakemlerin önünde
Kupa İsim Sponsoru ve kupa panosu bulundurulur.

(2)

Grup aşamasından itibaren kupa müsabakaları, TFF’nin sponsorluk sözleşmesi akdettiği
kuruluşun imal edeceği Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları ile
oynanır. TFF tarafından sponsorluk anlaşması imzalanan kuruluşun imal edeceği futbol
topları, sezon başlamadan önce Lig kulüplerine zimmet karşılığında teslim edilir.
Müsabakaların bu toplarla oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi kulüpler, bu
davranışları nedeniyle TFF’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olurlar.

(3)

Kupa müsabakalarında ev sahibi kulüpler, kupa isim sponsoru ve kupa aşamasından itibaren
top tedarikçisi için kulübün sahip olduğu 15 adet en iyi kategori, 15 adet ikinci en iyi kategori
yer biletlerini veya kombine kartlarını sezon başlamadan önce TFF’ye ulaştırmak
zorundadırlar.

(4)

En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, müsabaka biletlerinin ön yüzünde kupa
ismi, isim sponsoru ve kupa logosu bulundurmak zorundadırlar.

(5)

En üst iki profesyonel ligde mücadele eden kulüpler, oyuncu değişikliği tabelalarında kupa
ismi, isim sponsoru ve kupa logosu bulundurmak zorundadırlar. Gerekli ibareleri taşıyan
yapışkanlar TFF tarafından temin edilir.

(6)

Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde kupa ismi, isim sponsoru ve
kupa logosu’nun yer aldığı müsabaka bayrağı bulundurulması zorunludur.

(7)

Kupa isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.

(8)

Ev sahibi kulüp, kupa isim sponsorunun kupa seremonisinde etkinliklerde bulunabilmesi ve
onun görünürlüğü için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca sponsor temsilcilerinin
kupa seremonisine katılım taleplerine uymakla yükümlüdür.
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MADDE 7 – KUPA ve MADALYALAR
(1)

TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Kupa müsabakaları sonunda şampiyon olan
kulübe şampiyonluk kupası verilir.

(2)

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

(3)

Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler, TFF’nin belirleyeceği
organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.

(4)

Kupa müsabakaları sonunda şampiyon olan ve finalde oynayan kulüplerin futbolcu, teknik
heyet ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen toplam 50’şer (ellişer) madalya verilir.
MADDE 8 – TİCARİ HAKLAR

(1)

TFF, kupa organizasyonunun kupa aşamasından itibaren (eleme aşaması hariç olmak
kaydıyla) aşağıda zikredilen ticari hakların münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her türlü
tasarruf yetkisi TFF’ye aittir.

(2)

TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların saha kenarı reklâm panolarının ticari
kullanım hakkına münhasıran sahiptir. Kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların içinde
ve / veya üstünde Türkiye Kupası sponsorları dışında herhangi bir ticari kuruluşun reklâmları
bulunuyorsa, bunlar TFF’nin münhasır yetkisini korumak amacıyla kapatılır. Söz konusu
kapatma çalışmaları ile ilgili her türlü masraf TFF tarafından karşılanır.

(3)

TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumlarda bulunan basın toplantısı odası, karma
alan ve flaş röportaj alanlarında, kupa ismi, isim sponsoru ve kupa logosu içeren pano
bulundurma hakkına münhasıran sahiptir.

(4)

TFF, kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumlarda teknik imkânların yeterli olması
durumunda skorboardlardan reklâm yayınlama hakkına münhasıran sahiptir.

(5)

Müsabaka günü kupa organizasyonunun yapıldığı stadyumların içinde ve/veya çevresinde
etkinlik yapma hakkı münhasıran TFF’ye aittir.
MADDE 9 – SAİR HÜKÜMLER

(1)

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla
müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki Kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden
sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz ve Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen
gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

(2)

Kupa organizasyonunda mücadele eden kulüpler, ulaşım, konaklama ve benzeri masraflarını
kendileri karşılarlar. Kulüpler kendi aralarında masrafların paylaşımı ve benzeri amaçlı
sözleşmeler yapabilirler.
MADDE 11 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 18. Ağustos 2009 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 20
Ağustos 2009 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Bu Statü’nün 1. maddesinin 2. fıkrasının b, f, g ve i bentleri ile 3. maddesinin 2., 3. ve 6.
fıkraları TFF Yönetim Kurulu’nun 06.07.2010 tarih ve 85 sayılı toplantısında değiştirilmiş ve
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bu değişiklik 14.07.2010 tarihinde TFF’ nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
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EK

TÜRKİYE KUPASI ZAMAN ÇİZELGESİ
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120
Dakika
90
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Dakika
18
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7
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5
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3
Dakika

0
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EŞGÜDÜM TOPLANTISI
TEMSİLCİNİN VE DÖRDÜNCÜ HAKEMİN STADA GELİŞİ,
STADIN VE SAHANIN DENETLENMESİ
EŞGÜDÜM TOPLANTISI
TÜM MÜSABAKALAR
AÇIKLAMA
TEMSİLCİLERİN VE HAKEMLERİN STADA GELİŞİ
TAKIMLARIN STADA GELİŞİ
STADYUM VE OYUN ALANIN KONTROLÜ
DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA İSİM
LİSTELERİ, LİSANSLARI VE FORMA, ŞORT İLE TOZLUK
ÖRNEKLERİNİ (VE TFF TARAFINDAN ONAYLANMIŞ
RESİMLERİ GÖRMESİ) TESLİM ALMASI
HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN OYUN
ALANINA ÇIKMASI
HAKEMLERİN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ
TAKIMLARIN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ
SAHADA BULUNMASI GEREKENLER VE ZEMİN İLE İLGİLİ
SON KONTROLLER.
TAKIM LİSTELERİNİN ANONS EDİLMESİ
4. HAKEMİN TAKIMLARI SAHAYA ÇIKMAK İÇİN DAVET
ETMESİ
TAKIMLARIN VE HAKEMLERİN OYUN ALANINA ÇIKMASI,
GİYSİ VE GEREÇLERİN KONTROLÜ
İSTİKLAL MARŞI, SEREMONİ VE TOKALAŞMA
PARA ATIŞI, KALE SEÇİMİ, YARDIMCI HAKEMLERİN
KALELERİ KONTROLÜ, 4. HAKEMİN KONTROLLERİ VE
TEMSİLCİLERDEN VEYA GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ
ALINMASI
MÜSABAKANIN BAŞLAMASI
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