2020 - 2021 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak
oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve diğer ilgililerin
uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu Statü’de geçen;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı,
c) BAL: Bölgesel Amatör Lig’i,
d) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
e) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,
f) TASKK: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nu,
g) ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu,
h) AİK: Amatör İşler Kurulu’nu,
ifade eder.
MADDE 3 – BÖLGESEL AMATÖR LİG’in OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1) Bölgesel Amatör Lig Türkiye’nin en üst amatör futbol ligidir. BAL’ın isimlendirilmesi yetkisi
münhasıran TFF Yönetim Kurulu’na aittir.
(2) 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig’in Covid-19 salgınının artarak devam etmesi nedeniyle daha
önce açıklanan tarihlerde başlatılamaması nedeniyle bu sezon lige katılamayan 158 kulübün 20212022 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi’ne katılma hakları saklı kalmak koşuluyla, 2020-2021 Bölgesel
Amatör Lig’i 9 Haziran 2021 tarihinde başlayarak katılım koşullarını sağlayan 108 takımla bu statüde
ve eklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda oynanacaktır.
(3) 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde küme düşme uygulanmayacaktır. Bununla birlikte
BAL’a katılım dilekçesi veren 108 kulüpten lige katılmayanlar bir sonraki sezon Bölgesel Amatör
Lig’e katılamazlar.
(4) BAL’a katılacak olan kulüpler, lige katılım ücreti olan 22.000 TL’yi nakit olarak TFF hesabına
yatırmak zorundadır. Katılım ücreti sezon sonunda kulüplere iade edilir; ancak takımın grupların
belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi, çıkarılması veya yerel amatör kümeye indirilmesi hallerinde
iade edilmez. Disiplin Kurulları tarafından para cezası verilen kulüpler, borçlarını ödemedikleri
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takdirde, bu borçlar sezon bitiminde ilgili kulüplerin TFF hesabına nakdi olarak yatırdıkları 22.000
TL’lik katılım ücretinden kesilir.
(5)

BAL’a katılan kulüplerin antrenman ve müsabakalarında kullanacakları, mülkiyeti kulübe ait olan
veya bu kulüplere tahsis edilmiş, soyunma odaları ve hakem odasına sahip, nizami boyutlarda, doğal
çim veya uygunluğu TFF tarafından onaylanmış suni çim zeminli, TFF tarafından ilgili kulüplere
bildirilen BAL kriterlerine uygun bir sahayı temin etmeleri zorunludur.

(6) BAL’a katılan kulüpler, müsabakaların düzenli şekilde oynatılmasını sağlamak amacıyla, Kulüp
Müdürü ile Tesis ve Akreditasyon Sorumlusu görevlendirmek zorundadırlar. Bu görevleri kulüp
yöneticileri de yerine getirebilir.
(7) 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında, EK-1’de yer alan 2020-2021 Sezonu BAL
Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Esaslar uygulanır.
Kulüpler, bu esaslarda belirtilen özel koşullar, tedbirler ve alınacak önlemlere uymak ve bunları yerine
getirmekle yükümlüdür. Kulüpler ayrıca müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve
diğer tüm görevlileri söz konusu esaslarda belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık
Kurulu tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde yayınlanan “TFF Covid-19 Sağlık Rehberi”
hakkında bilgilendirmek zorundadır.
(8) Kulüpler, sezon başındaTFF tarafından ilan edilecek ve yayınlanacak olan 2020-2021 Sezonu BAL
Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Esaslar’da (EK-1) yer
alan hükümlere uyacaklarına ve yerine getireceklerine dair işbu Statü’nün EK-2’sinde yer alan
taahhütnameyi, ligin başlamasından en az (üç) gün önce TFF’ ye vermek zorundadır.
(9) Kulüpler, test yaptırması zorunlu olan kişilerden Covid-19 PCR Testi yaptırmaya ve test sonuçlarını
TFF ile paylaşılmasına, test yaptırmayanlar ile test sonuçlarına göre salgın hastalığı geçirmekte
olanların stadyuma alınmayacaklarını bildiklerine ilişkin EK-3’te yer alan yazılı muvafakatnameyi
almak zorundadırlar.
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU VE LİSANS İŞLEMLERİ
(1) BAL takımları 2020-2021 sezonunda Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda
aşağıda belirtilen hükümlere uymak zorundadırlar.
BAL takımları 18 kişilik müsabaka isim listesine 1990 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu
ve 1998 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler. Müsabaka isim listesinin 18 kişi
olarak verilmesi halinde yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 5’den az
yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Bununla birlikte müsabaka isim listesine,
yaşı küçük 4 futbolcu yazılması halinde listeye en fazla 17; yaşı küçük 3 futbolcu yazılması halinde
listeye en fazla 16; yaşı küçük 2 futbolcu yazılması halinde listeye en fazla 15; yaşı küçük 1 futbolcu
yazılması halinde listeye en fazla 14 ve yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde listeye en fazla 13
futbolcu yazılabilir; aksi halde hükmen mağlubiyet kararı verilir. 2006 ve daha küçük doğumlu
futbolcular BAL’da oynayamaz.
(2) BAL’da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.
(3) BAL’a katılacak olan takımlar, sezon başında en çok 24 futbolcu ve 1 teknik adamdan oluşan isim
listesini TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Kulüpler, futbolcularını ve teknik adamını TFF tarafından
belirlenen özel bir sigorta kuruluşu nezdinde müsabakalarda, antrenmanlarda, müsabaka ile
antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, ulaşım vasıtalarında meydana gelmesi muhtemel kazalar ve
sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı ferdi kaza sigortası ettirmekle
yükümlüdür. TFF’ye bildirilen bu listede yer alan futbolcuların ve teknik adamın ferdi kaza sigorta
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giderleri 2020-2021 sezonunda TFF tarafından karşılanır. 24 kişilik isim listesinde yer almayan
futbolcuların ve teknik adamın sonradan TFF’ye bildirilmesi halinde bu futbolcuların ve teknik adamın
ferdi kaza sigorta giderleri kulüpler tarafından karşılanır.
(4) 2020-2021 futbol sezonunda ilk kez (filiz) lisans ve vize işlemeleri 15 Şubat – 30 Haziran 2021 tarihleri
arasında yapılacaktır. Transfer işlemleri ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihinde
mesai bitimine kadar yapılacaktır.
MADDE 5 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU
(1) 2020-2021 sezonunda BAL’da yer alan takımlarda teknik sorumlu olarak görev yapacak teknik
adamlar, güncel “UEFA Pro”, “UEFA A” veya “UEFA B” lisansına sahip olmak zorundadır. 20202021 sezonunda teknik sorumlu, yardımcı antrenör (en az TFF Grassroots C) ve kaleci antrenörü
(lisanslı) bulunduran kulüplere bu kişiler için saha içi giriş izni verilir.
(2) Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 6.maddesinin 7.fıkrası uyarınca 2019-2020
Sezonunda yerel ligden BAL’a yükselen takımlarda “TFF Grassroots C” lisansına sahip teknik adamlar
teknik sorumlu olarak görev alabilir.
MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
(1) BAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik
itirazlar TFF Yönetim Kurulu’na yapılır. TFF Yönetim Kurulu’nun kararına karşı, kararın tebliği
tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile birlikte TFF Tahkim
Kurulu’na itiraz edilebilir.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de profesyonel müsabakalar için
öngörülen usul çerçevesinde, Merkez Hakem Kurulu’na iletilmek üzere Amatör İşler Kurulu’na yapılır.
(3) BAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Futbol Disiplin Talimatı
ve 2020-2021 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda Amatör Futbol
Disiplin Kurulu yetkilidir.
(4) TFF ve bu statüde belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, kulüplerin katılım formunda
belirttikleri faks numaralarına veya elektronik posta adreslerine yapılır. Ayrıca AFDK kararları TFF
internet sitesinde de yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
(5) İdari tedbir koymaya, Disiplin Müfettişleri ile AFDK yetkilidir. AFDK; Disiplin Müfettişleri ve AFDK
tarafından verilen idari tedbir kararlarına yapılan itirazları değerlendirir.
(6) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz, harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.
(7) Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarında dört (4) sarı kart uygulaması yoktur.
(8)

BAL’da mücadele eden kulüpler ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatı’nın 35. maddesinin 3.
fıkrası çerçevesinde para cezası uygulanabilir.
MADDE 7 - SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ

(1) BAL’a katılacak kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı temin edip bildirmek zorundadırlar.
Bildirilen sahanın, sezon öncesinde veya sezon içinde bakıma alınması durumunda kulübün, TFF
tarafından müsabaka oynanması uygun görülen alternatif bir saha bildirmesi zorunludur. BAL’a
katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka oynatılması TFF’nin onayına tabidir. TFF
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tarafından belirlenen koşulları yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin
göstermiş olduğu sahalarda müsabaka oynatma yetkisi TFF’ye ait olup bu müsabakaların oynanacağı
yerler TFF tarafından belirlenir.
(2)

Kale ağları, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun olmalı ve ev sahibi kulüp tarafından kale
direklerine sağlam bir şekilde takılarak yere sabitlenmelidir.

(3) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun, en
az 4 adet yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.
(4) Sahalarda anons sistemi veya megafon çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde
kullanılmalıdır. Anons sistemi veya megafon ev sahibi takımı destekleyici şekilde rakip takıma karşı
ve siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde
yapılmalıdır.
(5) Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka başlangıcından 60 dakika önce bitirilmesi zorunludur.
Bununla birlikte BAL denetçisinin (atanması halinde 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 BAL Denetçisi’nin (atanması halinde TFF temsilcisinin) izni şarttır. Suni çim
sahalarda aşırı sıcak havalarda müsabakadan 45 dakika öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir.
MADDE 8 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK
(1) BAL müsabakalarının tarih, saat ve stadyum bilgileri TFF internet sitesinde ilan edilir. Bu nedenle söz
konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. TFF’nin internet sitesinde ilan edilen
müsabaka bilgileri kulüplere yapılan resmi tebligat hükmündedir.
(2) BAL müsabakaları TFF tarafından belirlenen gün ve saatte oynanır. Takımlardan birinin başvurusu
veya müsabakanın oynanamamasıyla ilgili özel bir durumun tespiti durumunda, TFF’nin uygun
bulması halinde müsabaka gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapılabilir. Zorunlu değişiklikler
TFF’nin internet sitesinde yayınlanır.
(3) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlenmesi,
organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri gerçekleştirme görevi ev
sahibi kulübe aittir.
(4) Ev sahibi kulüp, müsabaka başlamadan 45 dakika önce statta ambulans ve bir doktor bulunduracak
olup, takımların ve görevlilerin sahayı terk etmelerine kadar geçen sürede statta ambulans ve doktor
görev yapmaya devam edecektir. Görevlendirilen doktorun sezon boyunca kulüple sözleşmesi olabilir
ya da anılan müsabakaya istinaden geçici olarak görevlendirilebilir. Sözleşmesi olan doktorun ismi
müsabaka isim listesine yazılır. Geçici olarak görevlendirilen doktorun isminin müsabaka isim listesine
yazılması ile birlikte belgesi de müsabaka hakemine ibraz edilir.
(5) Ev sahibi kulüp, en az iki (2) sedye taşıyıcı ve en az 18-22 yaş arasında dört (4) top toplayıcı
bulundurmak, müsabakaların oynanacağı saha ve tesisleri hazırlamak ve gerekli emniyet tedbirlerini
almakla yükümlüdür.
(6) TFF, grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri
yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
(7) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu statünün ve FMT’nin
güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle
müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir.
Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
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Elverişsiz hava koşulları nedeni ile gününde oynanmayan veya yarıda kalan müsabakalar TFF
tarafından ayrı bir karar alınmamış ise ertesi gün aynı yer ve saatte oynanır. Elverişsiz hava şartları
nedeni ile ertesi gün de oynanmayan müsabakaların ne zaman oynanacağına TFF tarafından karar
verilir.
(8) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı, elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil olmak üzere
müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar. Kabul
edilebilir doğa şartları dışında sahanın hazır hale getirilmemesi nedeniyle müsabakanın oynanmaması
durumunda ev sahibi kulübün ihmali olduğu hakem, gözlemci ve denetçi raporlarında sabit görülmesi
halinde hakem, gözlemci ve denetçi ücretleri ile misafir takımın TFF tarafından verilen ulaşım ve
konaklama katkı payı ev sahibi kulüp tarafından ödenir.
(9) Ertelenen müsabakaların TFF tarafından belirlenen tarihte oynatılamaması durumunda; TFF,
müsabakanın başka bir saha veya ilde oynatılmasına karar verebilir.
(10) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.
(11) Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde
yapılır. Oyuncuların birbirleri ve hakemler ile arasındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat
edilir. Ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler arasında tokalaşma yapılmadan para atışına geçilir.
Takımların ayrı ayrı veya birlikte takım fotoğrafları çekilmez.
(12) Yedek futbolcuların ısınma alanları 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.
(13) BAL müsabakalarına hakem ve gözlemci atamaları, MHK tarafından yapılır. Müsabakalara bir hakem,
iki yardımcı hakem ve 4. hakem ile bir gözlemci atanır.
(14) FMT’nin 24. maddesinin 1. fıkrasının “a” bendinde ve bu maddenin 8. fıkrasında yer alan ücretler
kulüp tarafından TFF’nin Garanti Bankası hesabına (IBAN No: TR 62 0006 2000 1860 0006 2977 58)
müsabaka tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde yatırılarak, banka dekontunun TFF Amatör İşler
Müdürlüğüne ibrazı zorunludur. Yapılmayan ödemeler sezon başında verilen lige katılım ücretinden
kesilir.
(15) Kulüpler, aşağıdaki zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.
MÜSABAKALARDA UYGULANACAK ZAMAN ÇİZELGESİ
SAAT/DAKİKA
- 90 dk.
- 90 dk.
- 85 dk.
- 80 dk.
- 80 dk.
- 75 dk.
- 45 dk.
-20 dk.
- 7 dk.
- 3 dk.

TÜM MÜSABAKALARDA GÖREV/UYGULAMA
Denetçinin ve Gözlemcinin stada gelişi, stat ve sahanın denetlenmesi
Hakemlerin stada gelişi
Ev sahibi takımın stada gelişi
Misafir takımın stada gelişi
Hakemlerin stadı ve oyun alanını kontrolü
Müsabaka Organizasyon Toplantısı: Müsabaka isim listeleri, lisanslar,
akreditasyon listeleri ve forma, şort, tozluk örneklerinin temini ve denetimi
Hakemlerin ve takımların ısınmak için oyun alanına
çıkması
Hakemlerin ve takımların soyunma odalarına dönmeleri
Hakemlerin ve takımların oyun alanına çıkması, giysi ve
gereçlerin kontrolü
Seremoni, kale - top seçimi, kalelerin kontrolü.
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0 dk.

Müsabakanın başlaması.

(16) BAL müsabakalarında Müsabaka Organizasyon Toplantısı yapılır. Bu toplantı; Denetçi (atanması
halinde TFF Temsilcisi), başkanlığında, kulüp yetkilileri ve diğer görevlilerin katılımıyla,
müsabakanın başlamasından 75. dakika önce stadyumda yapılır.
Toplantının organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Toplantılarda kulüpleri Yönetim Kurulu
Üyelerinden biri, Futbol Şube Sorumlusu veya Kulüp Müdürü temsil edebilir.
(17) Müsabaka organizasyon toplantısına katılacak kişiler:
-Müsabaka Denetçisi
-Müsabaka Güvenlik Amiri
-Her iki kulüp yöneticisi

- Tesis Amiri
- 4. Hakem
- Gözlemci

- Saha Komiseri
- TFF tarafından görevlendirilen
Sağlık Kontrolörü

MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ İMZALAYACAK
YETKİLİLER
(1) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu ile saha giriş
kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı kaleci antrenörü, bir
masör ve bir doktor girebilir.
(2) Saha içine girecek futbolcu ve diğer görevlilerin Covid-19 salgını ile ilgili yapması ve alması gereken
her türlü tedbirlerle ilgili esaslar (EK-1)’de yayınlanmıştır.
(3) Takımların müsabaka isim listesinde yer alan ve saha içi giriş kartı bulunan yöneticisi veya teknik
adamlarından birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur.
Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, listeye yazılır ve imza altına alınır. BAL
müsabakalarında, TFF’ce belirlenen ve TFF’nin internet sitesi olan www.tff.org’un Bölgesel Amatör
Lig sayfasında yayınlanan örnek müsabaka isim listesi kullanılacaktır. Müsabaka isim listesinde takım
kaptanı mutlaka yazılacaktır.
(4) BAL müsabakalarında takım kaptanı veya futbolcular ile sahaya giriş kartı bulunmayan yönetici, teknik
sorumlu veya antrenör müsabaka isim listesini imzalayamaz.
(5) Müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem tarafından ihraç
edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya teknik adam yok ise
müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu değişikliği kartını imzalamaya takım kaptanı yetkilidir.
(6) Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka
gününde cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar.
(7) Takımın başında müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem
tarafından tatil edilir. Tatil edilen müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatının ilgili maddesi
gereğince hükmen yenilgi kararı verileceği gibi ayrıca bu müsabakanın hakem, gözlemci, denetçi veya
temsilci ile saha görevlilerinin masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir.
MADDE 10 - TRİBÜN DÜZENLENMESİ ve ORGANİZASYON
(1) Kulüpler TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet, güvenlik ve sağlık tedbirlerine uymakla
yükümlüdürler.
(2) 2020-2021 sezonu BAL grup ve bölge birinciliği müsabakaları Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz
olarak oynanacaktır.
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(3) Müsabakalarda, tribünlerde bulunacak kişiler ve görevlilerle ilgili esaslar EK-1’de belirtilmektedir.
(4) Müsabakada görevli denetçi ve gözlemciye protokol tribününde müsabakayı rahat bir konumda
izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yer ayrılır.
(5) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı
duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir. Bu talepler müsabakadan en az 2 gün önce mesai
saatleri içinde yazılı olarak yapılması durumunda değerlendirilir.

(6) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartla 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 müsabakadan en az 2 gün önce yazılı olarak
yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda pankartın BAL
denetçisi ve müsabaka gözlemcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. Kulüpler yukarıda sayılanlar
dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.

(7) TFF’nin izin verdiği sosyal ve toplumsal mesaj içeren pankartlar ile TFF’nin uygun göreceği
pankartlar TFF denetçisinin, temsilcisinin tribünlerde göstereceği yere asılır. Müsabakalarda spor
ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa
yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş
veya pankartların asılması yasaktır.

(8) Esaslarda belirtilen sağlık tedbirlerine uygun olması koşuluyla, TFF müsabaka öncesi veya devre
arasında gösteri ve etkinlik yapılmasına izin verebilir. TFF tarafından izin verilen gösteri ve
etkinliklerin saha içerisinde ve yeşil zeminde müsabakanın başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında
(yeşil zemin dışında) müsabakanın başlamasına 15 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya
hazır hale getirilmesi zorunludur.

(9) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve sahanın içinde
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek emniyet ve güvenliğin
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.

(10) 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 aletler ile
çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler, bulundurulamaz ve satılamaz.

(11) Misafir takım futbolcu ve mensuplarının saha ve stada verdiği zarar TFF Yönetim Kurulu kararının
tebliğinden itibaren en geç 5 gün içinde TFF’nin Garanti Bankası (IBAN No: TR 62 0006 2000 1860
0006 2977 58) hesabına yatırılarak, banka dekontu TFF Amatör İşler Müdürlüğüne ibrazı zorunludur.
Yapılmayan ödemeler sezon başında verilen lige katılım ücretinden kesilir. Bu meblağ yeterli olmaz
ise kalan miktar yatırılana kadar lisans işlemleri yapılmaz.
MADDE 11 – KULÜPLERE KATKI BEDELİ

(1) BAL Kulüplerine oynayacakları her müsabaka için TFF tarafından 1.500 TL. yardım yapılır.
(2) BAL kulüplerine yapılacak yardımın ödenmesinde her müsabaka için ayrı ayrı imzalı ve kaşeli dernek
statüsündeki kulüpler için alındı makbuzu, şirket kulüpleri için ise fatura ile banka hesap (IBAN)
numarasını belirtir kulüp dilekçesinin gönderilmesi gerekmektedir.
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MADDE 12 – BAL’DA MÜSABAKA SİSTEMİ
(1) 2020–2021 sezonunda BAL, 4 Bölgede, 3 ve 4 takımlı 32 grupta, toplam108 takımın katılımı ile
oynanır. Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e her bölgeden 1 (bir) olmak üzere toplam 4 takım
yükselir.
(2) Bölgeler 4’ er takımlı üç ve 3’ er takımlı beş grup olmak üzere toplam 8 grupta, 27 takımdan oluşur.
Gruplarında birinci olan 8 takım Bölge Birinciliği için çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını
tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynarlar.
(3) İstanbul takımları 3 ayrı grupta, İzmir, Bursa, Kocaeli, ve Diyarbakır takımları 2 ayrı grupta, 4 ve daha
az takımla katılan illerin takımları ise aynı grupta yer alırlar. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve
Diyarbakır illerinin takımlarının hangi gruplarda yer alacağı kura ile belirlenir. Bütün grupların fikstür
çekimi kura ile yapılır.
(4) Grup Müsabakaları
3 Takımlı Gruplar:
3 takımlı gruplarda müsabakalar deplasmanlı olarak, çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanır.
3 takımlı gruplarda yer alan takımlar kura ile 1,2,3 numaraları çekerler. Takımlar aşağıdaki fikstüre
göre müsabakalarını oynarlar.
1.Devre

2.Devre

1. MÜSABAKA

1-2
3 (BAY)

4. MÜSABAKA

2-1
3 (BAY)

2. MÜSABAKA

3-1
2 (BAY)

5. MÜSABAKA

1-3
2 (BAY)

3. MÜSABAKA

2-3
1 (BAY)

6. MÜSABAKA

3-2
1 (BAY)

3 takımlı gruplarda çift devreli oynanan müsabakalar sonunda puan cetvelinde birinci sırayı alan takım
grup birincisi olarak Bölge Birinciliğine katılma hakkı kazanır. Grubun diğer takımlarından hiçbiri
puan cetvelindeki sıralamasından dolayı küme düşmeyecek olup bu takımlar 2021-2022 sezonunda
düzenlenecek BAL’da yer alırlar.
3 takımlı gruplarda aynı ilden 2 (iki) takım varsa bu takımlar kendi aralarında oynayacakları
müsabakayı her devrenin başında oynayabilmeleri için (1) ve (2) fikstür numaralarını çekerler.
Diğer takım (3) fikstür numarasını çeker.
4 Takımlı Gruplar:
4 takımlı gruplarda müsabakalar deplasmanlı olarak, çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanır. 4
takımlı gruplarda yer alan takımlar kura ile 1,2,3,4 numaralarını çekerler. Takımlar aşağıdaki fikstüre
göre müsabakalarını oynarlar.
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1.Devre

2.Devre

1. MÜSABAKA

1-4
2-3

4. MÜSABAKA

4-1
3-2

2. MÜSABAKA

4-2
3-1

5. MÜSABAKA

2-4
1-3

3. MÜSABAKA

1-2
3-4

6. MÜSABAKA

2-1
4-3

4 takımlı gruplarda çift devreli oynanan müsabakalar sonunda puan cetvelinde birinci sırayı alan takım
grup birincisi olarak Bölge Birinciliğine katılma hakkı kazanır. Grubun diğer takımlarından hiçbiri
puan cetvelindeki sıralamasından dolayı küme düşmeyecek olup bu takımlar 2021-2022 sezonunda
düzenlenecek BAL’da yer alırlar.
4 takımlı gruplarda aynı ilden 2 (iki) takım varsa bu takımlar kendi aralarında oynayacakları
müsabakayı her devrenin başında oynayabilmesi için (1 – 4) veya (2 – 3) numaralarını çekerler.
3 ve 4 takımlı grup müsabakalarında, grup birincisi takımın belirlenmesinde puan ve averaj eşitliği
olması halinde, 2020-2021 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar kitapçığında,
puanların eşitliği halinde derecelerinin belirlenmesi maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır.
a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise;
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.
II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol
averajına bakılır.
III. Eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
IV. Bu şartlara rağmen iki takımın arasında eşitliğin devam etmesi halinde birincinin belirlenmesi için
takımlar arasında kura çekimi yapılır.
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise;
I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin
sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde 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 eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. Bu
da eşitse daha fazla gol atan takım üstün sayılır.
IV. Eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
IV. Bu şartlara rağmen puan cetvelinde eşitliğin devam etmesi halinde birincinin belirlenmesi için eşit
puanlı takımlar arasında kura çekimi yapılır.
(5)

Bölge Birinciliği Müsabakaları
Bölge Birinciliği müsabakaları grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra, tarafsız grup
merkezlerinde tek maç eleme usulü oynanacaktır. Eleme usulü müsabaka oynayacak takımlar aynı ilin
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takımları ise müsabaka o ilde oynanır. Bölge Birinciliğine katılma hakkı kazanan 8 grup birincisi
takım, eleme usulü oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda birinciliği elde
eden takım TFF 3.Lig’ e çıkma hakkı kazanır.
Grup müsabakaları tamamlandıktan sonra 4 ayrı bölgede; çeyrek final müsabakaları 1.grup birincisi
ile 2.grup birincisi, 3.grup birincisi ile 4.grup birincisi, 5.grup birincisi ile 6.grup birincisi ve 7.grup
birincisi ile 8.grup birincisi arasında oynanır. Yarı Final müsabakaları (1 -2) galibi ile (3 - 4) galibi ve
(5 - 6) galibi ile ( 7 - 8) galibi arasında oynanır. Yarı finalde galip gelen takımlar Final oynamaya hak
kazanırlar. Final müsabakalarının galibi olan 4 takım TFF 3. Lig’e yükselir.
Tek maç eleme usulü oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının normal süresinin
beraberlikle sonuçlanması halinde 2x15 dakika uzatma devreleri oynanacaktır. Uzatma devrelerinde
sonuç alınmazsa seri penaltı atışları sonucu kazanan takım belirlenir.
MADDE 13 - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
(1) Müsabakalarda 5 (beş) oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye
uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada
yapılabilir.
(2) Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde (oyuncu değişiklik
hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) takımlar uzatma devrelerinde ilave 1
(bir) oyuncu değişikliği yapabilirler.
MADDE 14 – MÜSABAKALARDA COVİD-19 POZİTİF VAKA UYGULAMASI
Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan
futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan
kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için
Futbol Müsabaka Talimatı’nın (FMT) 24. maddesi hükümleri uygulanmaz.
MADDE 15- BAL BARAJ MÜSABAKALARI
2020-2021 sezonunda önceki sezonlarda uygulanan BAL baraj müsabakaları oynatılmayacaktır.
MADDE 16 – BAL DENETÇİLERİ
(1) BAL müsabakalarında TASKK tarafından yetkilendirilen ASKF Başkanlığınca veya ASKF’nin
yetkilendirilmediği illerde Futbol İl Temsilciliği tarafından bir Denetçi görevlendirilir.
(2) BAL müsabakalarında gerekli görüldüğü takdirde TFF Temsilciler Kurulu tarafından Federasyon
Temsilcisi görevlendirilebilir.
MADDE 17 - FORMA SETLERİ
(1) Takımlar, biri açık renk, diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak ve
müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. BAL liginde forma seti sayısı sınırlaması
yoktur.
(2) BAL takımlarına, forma setlerine alınacak reklamlar konusunda “Sportif Ekipman Talimatı”
hükümleri uygulanır.
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(3) Takımlar 1’den 99’a kadar forma numarası ile müsabakalara çıkabilirler. BAL takımları formalarının
arkasına futbolcuların isimlerini yazdırabilirler.
MADDE 18 – KUPA
(1) BAL müsabakaları sonucunda bölge birincilerine bölge şampiyonluğu kupası verilir.
(2) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler TFF’nin belirleyeceği organizasyon
kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak zorundadır.
MADDE 19 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu Statüde özel bir hüküm bulunmayan hallerde 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde
Uygulanacak Esaslar Kitapçığı hükümleri uygulanır. Bu statüde hükme bağlanmamış olan hususlar
hakkında karar vermeye TFF yetkilidir.
MADDE 20 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 02.06.2021 tarih ve 86 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve
03.06.2021 tarihinde TFF’nin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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EK-1
2020-2021 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARINDA
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN
ESASLAR
I - GENEL HÜKÜMLER
1. Bu Esaslar, “TFF COVİD-19 SAĞLIK REHBERİ” çerçevesinde 2020 - 2021 Sezonunda
Covid-19 salgın hastalığından dolayı Bölgesel Amatör Lig müsabakaları organizasyonuna
ilişkin özel koşulları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu esaslar Bölgesel Amatör Lig
müsabakalarına katılan kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcu ve diğer görevlileri ile
müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsar.
2. Stadyumlarda, grup müsabakaları öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen
uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe
aittir.
3. Kulüpler, müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm görevlilerini
işbu esaslarda belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmek ve EK: 2
‘de ki taahhütnameyi düzenleyerek TFF’ye göndermek zorundadır.
4. TFF tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir Sağlık
Görevlisi atanır.
5. Müsabaka saatinden 75 dk. önce yapılacak olan Müsabaka Organizasyon Toplantısına
katılacakların Covid-19 PCR testi yaptırmaları zorunludur. Toplantıda sosyal mesafe
gözetilerek oturma düzeni sağlanır.
6. Bu esasların İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın pandemi ile ilgili aldığı
karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri veya TFF’nin ilgili talimatları ile çelişmesi
halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki öncelikle bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararları ve
TFF talimatlarıdır
II - SEYİRCİ UYGULAMASI VE AKREDİTASYON
1. TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, Bölgesel Amatör Lig
2020 – 2021 Sezonu müsabakaları seyircisiz olarak oynanır.
2. Müsabakalara, ev sahibi kulüpten 15 kişi, misafir kulüpten 15 kişi, TFF Amatör İşler
Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi veya
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görevlendireceği Vali Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam, İl/İlçe Belediye Başkanı ve Emniyet
Müdürü Jandarma Bölgelerinde İl/İlçe Jandarma Komutanı, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor
İl/İlçe Müdürü, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri, AFDK Başkanı ve
üyeleri,TFF Bölge Müdürü,ilin ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi ile Gençlik ve Spor
İl/İlçe Müdürlüğünün 1(bir) protokol görevlisi girebilir. Protokol tribününe girecek olan
kişilerin listesi (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, HES Kodu içeren) TFF, Kulüpler ve Tesis Amiri
tarafından müsabaka organizasyon toplantısında TFF Denetçisine verilir.
3. Protokol tribününde yer alacak kişiler stadyumun diğer alanlarına akredite edilemezler,
protokol tribünü veya protokol tribünü olarak kullanılan alanlar hariç olmak üzere, akredite
alanlara ve soyunma odalarına giremezler.
4. Müsabakaya akredite edilecek kişi ve görevliler listesi (EK-1/A)’da yer almaktadır.
III - COVİD-19 PCR TESTİ
1. Stadyum Test Bölgesi; soyunma odası alanlarını ve koridorlarını, hakem soyunma odaları
ve koridorları, doping kontrol odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası, Organizasyon
Toplantı Odası, Teknik Alanı, yedek kulübelerini, yedek kulübesini genişletmek için
kullanılan ek koltuklar, yedek kulübesi arkasında yer alan tribünde kullanılan koltuklar ile
sahayı, sahanın kenarındaki reklam panolarına kadar olan çevresini ve ısınma alanlarını
kapsar. Bu bölgede yer alan ve (EK-1/A)’daki listede belirtilen kişiler Covid-19 PCR testi
yaptırmak zorundadır.
2. Kulüpler tarafından, Stadyum Test Bölgesinde bulunacak müsabaka isim listesinde yazılı
tüm futbolcu, teknik ekip ve yöneticiye her müsabakadan en fazla 2 gün önce (MG -2), il
dışında oynayacak takımlar müsabakadan en fazla 3 gün önce (MG-3) Sağlık Bakanlığı’na
bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR
testi yaptırılması zorunludur.
3. Ev sahibi kulüp tarafından, maç operasyonu içerisinde görev yapacak görevliler ile top
toplayıcılara, her müsabakadan en fazla 2 gün önce (MG -2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı
kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi
yaptırılması zorunludur.
4. Stadyum Test Bölgesinde bulunacak kişilerden, test sonucu pozitif olanların, Covid-19
nedeniyle karantinada olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların
stadyuma girmelerine, müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez.
5. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin bağlı olduğu kulüp veya kuruluş yetkilisi tarafından
Covid-19 PCR test sonuçlarının, Barkodlu çıktılarının veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı
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kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarların her sayfasını
onayladığı listelerinin Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce TFF Sağlık Tedbirleri
Kontrolörü’ne teslim edilmesi zorunludur. Kulüp doktoru/sağlık görevlisi/ilkyardımcısının
tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar stadyuma
giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olmasına rağmen, test
yaptırmayan kişiler Stadyum Test Bölgesine giremezler.
6. Müsabakada Stadyum Test Bölgesinde görev yapacak müsabaka görevlilerine her
müsabakadan en fazla 2 gün önce (MG-2), İl dışından gelecek müsabaka görevlilerine her
müsabakadan en fazla 3 gün önce (MG-3) TFF tarafından Covid-19 PCR testi yaptırılır. Test
sonuçları neticesinde salgın hastalığı geçirmekte olanlar ile test yaptırması zorunlu olmasına
rağmen test yaptırmayan kişiler müsabakada görev alamazlar.
7. Covid-19 PCR testi pozitif olanlar, (EK-1/B)’de yer alan “TFF POZİTİF TEST
SENARYOSU” na uymak zorundadırlar.
IV - MASKE TAKILMASI
1. Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş
yapamaz. Stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur.
Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.
2. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde
bulunan sadece teknik sorumluların maske takma zorunluluğu yoktur.
V - ATEŞ ÖLÇÜMÜ
1. Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin müsabaka günü ev sahibi kulüp tarafından
belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ile TFF sağlık görevlisi nezaretinde ateş ölçümü
yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.
2. Takım kafilesinde bulunan tüm kişilerin stadyuma girişlerinde, ev sahibi kulüpler
tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörünün
nezaretinde ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz.
VI - SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI
1. Stadyuma, protokol tribününe veya herhangi bir stadyum dahili mekana girişte ve çıkışta
ön ve arkadaki kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılarak giriş ve
çıkış yapılması zorunludur.
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2. Stadyum tribünlerinde oturacak tüm kişiler aralarında 2 koltuk boşluk bırakılacak şekilde
ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre
çaprazlama olarak oturmalıdır. Protokol tribününün kapasitesinin yeterli olmaması halinde
yan taraftaki tribünler protokol tribünü olarak kullanılabilir.
3. Kullanıma açık olacak olan birden fazla pisuar ve lavabo olan tuvaletlerde; pisuarlar ve
lavabolar arasında birer boşluk bırakılması ve boş bırakılan pisuarlar ve lavaboların kullanıma
kapatılması zorunludur.
4. Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 5 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı
(Hakemler; -90, Ev sahibi takım; -85, misafir takım; - 80) ve aynı zaman farkı ile stadyumu
terk etmelidir. Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak
mesafede park etmeleri gerekmektedir.
5. Müsabaka esnasında Teknik Alanda, yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler,
(Hakemler, Denetçi, Müsabaka Güvenlik Amiri, Stadyum Müdürü/Sorumlusu) dışında kimse
bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve Teknik Alanda bulunabilecek kişiler
haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır.
6. Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması
zorunludur. Yedek kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir)
metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.
7. Müsabaka isim listesinde yer almayan en fazla 5 futbolcu, yedek kulübesinin arkasındaki
tribünlerde aralarında 2 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni ile
arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.
8. Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve
hakemler ayrı ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Sahaya giriş ve
çıkışlar 4. Hakemin kontrolünde yapılır. Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan
teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılır ve oyuncuların birbirleri ve hakem
ile arasındaki mesafenin en az 1,5 (bir buçuk) metre olmasına dikkat edilir. Protokol tribünü
selamlanır ve tokalaşma yapılmayarak para atışına geçilir. Takımların ayrı ayrı ve birlikte
takım fotoğrafı çekilmez.
VII - DEZENENFEKSİYON VE HİJYEN
1. Stadyumda kullanılan tüm alanlar ve odaların yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak (Maç
sabahı veya 1 gün önce) hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına
dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunludur.
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2. Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el
antiseptiği konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi
zorunludur.
3. Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması
zorunludur.
4. Top toplayıcılar maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için
dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır.
5. Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte
edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya
kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Maç öncesi, devre arası ve maç
sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir. Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan
toplar top toplayıcılar tarafından dezenfekte edilerek saha kenarındaki yerine konulur.
6. Oyuncu değişiklik tabelaları ev sahibi kulüp çalışanları tarafından müsabaka öncesi ve
devre arasında dezenfekte edilir ve 4. Hakeme teslim edilir. Oyuncu değişiklik tabelalarına 4.
Hakeme teslim edildikten sonra diğer kişilerin temas etmesi yasaktır.
VIII - MEDYA
1. Medya mensupları stadyuma en erken maçtan 30 dakika önce giriş yapabilirler.
2. Müsabakaya akredite olan en fazla 8 (sekiz) medya mensubu sadece Basın Tribünü
alanlarını kullanabilir.
3. Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri dışında medya mensubu
bulunamaz. Saha içinde görev yapan foto muhabirleri (En fazla 4 kişi) ev sahibi kulübün
sorumluluğu ve gözetiminde sadece kale arkasında 4 korner direği ile kale direkleri arasında
en az 1,5(bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacak şekilde görev yapacaklardır. Foto
muhabirleri tüm süreçte oyunculara 4 metreden daha fazla yaklaşmamalıdırlar. Gerekli
kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF BAL Denetçileri tarafından
sağlanır.
4. Stadyumda röportaj ve basın toplantıları yapılmaz.
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EK-1/A
MÜSABAKAYA AKREDİTE EDİLECEK KİŞİ VE GÖREVLİLER LİSTESİ
EV SAHİBİ KULÜP

STADYUMDAKİ YERİ VE Görevli
GÖREVİ
Sayısı

PCR
Test
Zorunluluğu

FUTBOLCU

Oyun Alanı

Zorunlu

11

Yedek Kulübesi veya Arkası 7
Tribün
GİREMEYEN Yedek Kulübesi Arkası Tribün 5

YEDEK FUTBOLCU

Zorunlu

KADROYA
FUTBOLCULAR

Zorunlu

TEKNİK SORUMLU

Yedek Kulübesi

1

Zorunlu

YÖNETİCİ

Yedek Kulübesi

1

Zorunlu

ANTRENÖR

Yedek Kulübesi veya Arkası 1
Tribün
Yedek Kulübesi veya Arkası 1
Tribün

Zorunlu

FİZYOTERAPİST/MASÖR

Yedek Kulübesi

1

Zorunlu

DOKTOR

Yedek Kulübesi

1

Zorunlu

KALECİ ANTRENÖRÜ

TOPLAM

Zorunlu

29

MİSAFİR KULÜP

STADYUMDAKİ YERİ VE Görevli
GÖREVİ
Sayısı

Test
Zorunluluğu

FUTBOLCU

Oyun Alanı

Zorunlu

11

Yedek Kulübesi veya Arkası 7
Tribün
GİREMEYEN Yedek Kulübesi Arkası Tribün 5

YEDEK FUTBOLCU

Zorunlu

KADROYA
FUTBOLCULAR

Zorunlu

TEKNİK SORUMLU

Yedek Kulübesi

1

Zorunlu

YÖNETİCİ

Yedek Kulübesi

1

Zorunlu

ANTRENÖR

Zorunlu

FİZYOTERAPİST/MASÖR

Yedek Kulübesi veya Arkası 1
Tribün
Yedek Kulübesi veya Arkası 1
Tribün
Yedek Kulübesi
1

DOKTOR

Yedek Kulübesi

Zorunlu

KALECİ ANTRENÖRÜ

TOPLAM
MÜSABAKA
PERSONELİ
DENETÇİ
GÖZLEMCİ
HAKEMLER

1

Zorunlu
Zorunlu

29
GÖREVLİ STADYUMDAKİ YERİ VE Görevli
GÖREVİ
Sayısı
Stadyum
Tüm
Alanlar 1
(Soyunma Odaları hariç)
Stadyum
Tüm
Alanlar 1
(Soyunma Odaları hariç)
Stadyum Tüm Alanlar
4
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Test
Zorunluluğu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu

SAHA KOMİSERİ

Stadyum
Tüm
Alanlar
(Soyunma Odaları hariç)
TFF SAĞLIK GÖREVLİSİ
Stadyum
Tüm
Alanlar
(Soyunma Odaları hariç)
MÜSABAKA
GÜVENLİK Stadyum
Tüm
Alanlar
AMİRİ
(Soyunma Odaları hariç)
TESİS AMİRİ
Stadyum
Tüm
Alanlar
(Soyunma Odaları hariç)
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ Stadyumun tüm alanlarında
oluşabilecek
arızalara
müdahale edebilecek ve saha
bakımı yapabilecek görevli.
TOP TOPLAYICI (18-22 yaş)
Sadece saha içi.

1

Zorunlu

1

Zorunlu

1

Zorunlu

1

Zorunlu

1

Zorunlu

4

Zorunlu

SEDYECİ

Teknik alan

2

Zorunlu

AMBULANS GÖREVLİLERİ

Saha Kenarı

3

Zorunlu
değil.
Zorunlu
değil.

RESMİ
PERSONELİ
TOPLAM

GÜVENLİK Stadyum test bölgesi hariç tüm Sınırsız
stadyum.
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Not: Müsabakalara yukarıdaki tabloda gösterilen futbolcu ve teknik heyet dahil Bölgesel
Amatör Ligde en fazla (Resmi güvenlik görevlileri hariç) 78 kişi görev yapabilecektir
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EK-1/B

POZİTİF TEST SENARYOSU

19

Pnömonisi Olmayan
Asemptomatik veya Hafif Semptomlular
• Pozitif test sonucunun alındığı gün «0.» gün kabul edilir.

PCR

• Sağlık Bakanlığı uygulamalarına uygun olarak 10 gün
izolasyon uygulanır.

(+)
• Semptomsuz ise 10. gün yapılan test negatif ise sporcu bireysel
antrenman, takım antrenmanları ve karşılaşmalara katılabilir.

10. gün

• Testin pozitif çıkması halinde izolasyona devam edilir.

Art Arda

• 10. gün testi pozitif olanlar; sonrasında farklı günlerde yapılan art
arda iki testinin negatif gelmesi halinde sporcu bireysel
antrenman, takım antrenmanları ve karşılaşmalara katılabilir.

ÖNERİLER
- Fizik Muayene, Kan Tahlilileri, EKG ve EKO

• Sahaya dönmeden önce;

- Eğer sporcunun önceki EKG ve EKO’suna göre değişiklik

2 (-) test
sonucu
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varsa HOLTER uygulanır ihtiyaç halinde kardiyak MRG

Pnömonisi Olan
Hafif Semptomlular
• Pozitif test sonucunun alındığı gün «0.» gün
kabul edilir.
• Sağlık Bakanlığı uygulamalarına uygun
olarak 10 gün izolasyon uygulanır.

PCR
(+)

• Semptomsuz ise 10. gün yapılan test negatif ise bireysel
antrenmanlara başlayabilir. 13. gün yapılan test negatif ise
(14.günden itibaren) takım antrenmanlarına katılabilir ve
karşılaşma oynayabilir.
• Testlerden biri pozitif çıkması halinde izolasyona devam edilir.

10. ve 13.

• Sonrasında farklı günlerde yapılan art arda iki testinin negatif
gelmesi halinde ise sporcu bireysel antrenman, takım
antrenmanları ve karşılaşmalara katılabilir.

Gün

 Semptomlular son pozitif test sonucundan 14. gün sonra semptom
yoksa
takım antrenmanlarına
ve sonucundan
karşılaşmalara
• Semptomlular
son pozitif test
14.katılabilir.
gün sonra
Son Pozitiften •semptom
Sahaya dönmeden önce;
14 gün sonra
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PNÖMONİSİ OLAN HER SPORCU MUTLAKA GÖĞÜS HASTALIKLARI
UZMANININ ONAYI İLE SAHAYA DÖNMELİDİR

- ÖNERİLER
- Fizik muayene ve anamnez
-- Tam Kan Sayımı ve Kan Biyokimyası
- İnflamasyon belirteçleri (hs-CRP, Ferritin, CK-MB vb)
ve D-dimer vb.
- EKG – Efor Testi- EKO
Eğer bu testlerde önceki durumlara göre değişkenlik
varsa (aritmi, kan tahlilleri ve görüntüleme)
Kardiyak MRG ve ileri değerlendirme gerekir.

Pnömonisi Olan
Ağır Semptomlular
• Pozitif test sonucunun alındığı gün «0.» gün kabul
edilir.
• Sağlık Bakanlığı uygulamalarına uygun olarak 10 gün
izolasyon uygulanır.

PCR
(+)

• Hastanede değilse izolasyonda 14 günü tamamlaması ve 14.gün
testi istenir.

14. gün

Son
Pozitiften
14 gün
sonra

• Testi pozitif çıkması halinde izolasyona devam edilir. Testler 7
gün ara ile tekrarlanır. Son pozitif test sonucundan 14. gün
sonra semptom yoksa bireysel antrenmanlara başlanabilir.
• Bu tür sporcularda sistemlere ait komplikasyonlar görülme
ihtimali unutulmamalıdır. Gerekli tıbbi değerlendirme yapıldıktan
sonra takım antrenmanına ve karşılaşmalara katılmasına izin
verilmelidir.
• Sahaya dönmeden önce;
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PNÖMONİSİ OLAN HER SPORCU MUTLAKA GÖĞÜS HASTALIKLARI
UZMANININ ONAYI İLE SAHAYA DÖNMELİDİR

- ÖNERİLER
- Fizik muayene ve anamnez
- - Tam Kan Sayımı ve Kan Biyokimyası
- İnflamasyon belirteçleri
-Karaciğer Enzimleri
-Böbrek Fonksiyonları
-Solunum fonksiyon testleri
- EKG – Efor Testi- EKO
-24 saat holter
-Kardiyak MRG (ihtiyaç halinde)

Pnömoni Olmayanlar

SAHAYA DÖNÜŞ
ÖNCESİ

Anamnez-Muayene

Pnömoni (Hafif Semptomlu) Pnömoni (Ağır Semptomlu)

Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

Tam Kan Tahlili
İnflamasyon

İhtiyaç Halinde Yapılmalı
İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Yapılmalı
Yapılmalı

Yapılmalı
Yapılmalı

Belirteçleri
Sistemlere yönelik
kan değerlendirmesi

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Yapılmalı

EKG-EKO

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

Eforlu EKG

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Yapılmalı

Yapılmalı

Holter

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Kardiyak MRG

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Torax BT
Solunum Fonksiyon

İhtiyaç Halinde Yapılmalı
Zorunlu Değil

Yapılmalı
İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Yapılmalı
Yapılmalı

Zorunlu Değil

İhtiyaç Halinde Yapılmalı

Yapılmalı

Testi
Kardiyopulmoner
Stres Testi
(Spiroergometrik)
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EK-2
2020-2021 SEZONU BÖLGESEL AMATÖR LİG
COVİD-19 YÜKÜMLÜLÜKLERİ TAAHHÜTNAMESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Müsabakaları Statüsü’nde 2020-2021 Sezonu
Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarında Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlere
İlişkin Esaslar’a ve TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde
yayınlanan “ TFF Covid-19 Sağlık Rehberi”nde yer alan sağlık tedbirleri ile ilgili olarak,
müsabakalarda yer alacak futbolcularımız, teknik adamlarımız ve diğer tüm görevlilerimizi
bilgilendirdiğimiz, söz konusu Esaslar’da belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getireceğimizi
beyan ve taahhüt ederiz.

………………………………………………………………. Spor Kulübü

İsim-İmza
Mühür

NOT: Bu taahhütnamenin BAL kulüplerimiz tarafından müsabakalar başlamadan önce en geç
07 Haziran 2021 tarihine kadar Federasyonumuz Amatör İşler Müdürlüğü’nün (0312) 473 45
44 no’lu faksına gönderilmesi gerekmektedir.
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EK-3
MUVAFAKATNAME

Bu Statü kapsamında yapılması zorunlu olan COVID-19 PCR Testi yaptırmaya ve test
sonuçlarım ile bu hastalıkla ilişkili tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin kulübümün veya bağlı
bulunduğum kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek
kişi(ler) ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi; COVID-19 Salgını
kapsamında, Kulübümüzün oynayacağı tüm müsabakalarda, organizasyona katılmam halinde
şahsıma ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramın ve sezon sonuna kadar geçerli olacak
HES kodumun ve buna bağlı olarak kişisel verilerimin TFF tarafından kayıt altına alınmasına
ve kullanılan sistemlerine aktarılmasına muvafakat ettiğimi, HES kodumu silmeyeceğimi,
COVID-19 hastalığına ilişkin tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin TFF veya bağlı bulunduğum
kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile
paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi, test sonuçlarına göre uygunluk
taşımamam veya test yaptırmamam halinde müsabakalara iştirak edemeyeceğimi ve stadyuma
alınmayacağımı bildiğimi, bu durumun yetkili mercilere bildirilmesine itiraz etmeyeceğime
açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı:

Kulüp/Kurum:

Tarih:

İmza:
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