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TURKCELL KADIN FUTBOL LİGİ  

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEZONU 

STATÜSÜ 

 

I. GENEL HÜKÜMLER 
 
 

MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 

 

Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin kadın futbolu geliştirme programları 

kapsamındaki futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Kadınlar 1. Ligi’ne 

katılım koşullarının; teknik sorumlu ve antrenörlerin, kulüplerin, futbolcuların ve diğer ilgililerin 

uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu lig kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR 

 

Bu statü metninde geçen;  
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu, 

b) FGD: Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü,  
c) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni,  
d) Kulüp: Amatör veya profesyonel faaliyetlerde bulunan, TFF tarafından tescil edilmiş dernek ve 

şirketleri,  
e) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı,  
f) FDT: Futbol Disiplin Talimatı’nı,  
g) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,  
h) Milli Futbolcu: Herhangi bir kadın futbolu milli takımı kategorisinde resmi bir müsabakada 

oynamış futbolcuyu,  
ifade eder. 

 

MADDE 3 - KADIN FUTBOL LİGLERİ ORGANİZASYONU 

 

(1) 2020-2021 Kadınlar 1. Lig müsabakaları 2019 – 2020 sezonunda Kadınlar 1. Lig’de yer alan 12 takım 

ve 2019 - 2020 sezonunda Kadınlar 2. Lig’den terfi eden 4 takım olmak üzere toplam 16 takım ile 

gerçekleştirilir.  

 

(2) Kulüpler, işbu Statü’nün EK-5’inde yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar. 

 

(3)  2020-2021 Kadınlar 1. Lig müsabakalarında, işbu Statü’nün EK-6’sındaki Covid-19 Salgını Nedeniyle 

Uygulanacak Tedbirler uygulanır. 

 

(4) Tek merkezde oynatılacak Kadınlar 1. Lig müsabakalarında, organizasyondan önce bir (1), 

organizasyon süresince en aziki (2) Covid-19 testi yaptırılması zorunludur. TFF gerekmesi halinde 

daha fazla sayıda test yaptırılması hususunda karar verebilir. 

 



(5) Takımlar en fazla 24 kişilik oyuncu listesi ile en fazla 6 kişilik teknik ve idari kadrolarının listesini 

organizasyonun yapılacağı merkeze katılmadan 10 gün önce FGD’ye yazılı olarak bildirmek 

zorundadır.   

 

(6) En fazla 24 oyuncu ve en fazla 6 kişiden oluşan teknik ve idari kadro olmak üzere takım başına toplam 

30 kişinin konaklaması TFF tarafından organize edilecektir. Organizasyon süresince takımlar TFF’nin 

belirleyeceği tesis veya tesislerde konaklayacaklardır. Organizasyonun konaklama masrafları ile 

konaklama esnasında yapılacak olan Covid-19 testlerinin masrafları TFF tarafından karşılanacaktır.   

 

(7) Sporcu sayısı azaltılarak yerine başka teknik ve idari personel, yönetici / yönetici yakını vb. kişiler 

konaklama kadrosuna ve takımın konakladığı tesise alınmaz.  Yönetici, Kulüp çalışanı, yönetici yakını 

gibi TFF’nin karşılayacağı sayıdan bağımsız olarak katılması talep edilen kişilerin Covid-19 testleri 

dahil tüm masraflarını Kulüpler kendileri karşılamak zorundadır.  

 

(8) Organizasyonun yapılacağı merkeze katılmadan en erken üç (3) gün önce yaptırılması zorunlu olan 

Covid-19 testlerinin yaptırılması takımların sorumluluğundadır. Takımlar merkeze katılım öncesinde 

test sonuçlarını ve işbu Statü’nün EK-7A’daki, 18 yaşını doldurmamış futbolcular için EK-7/B’deki 

taahhütnameyi Futbol Gelişim Direktörlüğü’ne ibraz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan 

kulüpler lige alınmaz. 

 

(9) 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. 

 

(10) Kadınlar 1. Ligi’nin müsabaka sistemi ve fikstürü TFF tarafından belirlenerek www.tff.org web 

sitesinde ilan edilir. 

 

MADDE 4 – KATILIM 

 

2020- 2021 sezonu Kadınlar 1. Ligi; 2019-2020 Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan takımların tamamı ve 

2019-2020 sezonu sonunda Kadınlar 2. Liginden terfi ettirilen 4 takım olmak üzere toplam 16 takımdan 

oluşur.  Lige katılacak olan takımlar işbu Statü’nün EK-1’inde yer alan Kadınlar Ligi Katılım Formu ve 

Taahhütnamesini internet sitesinden ilan edilecek son başvuru tarihine kadar Futbol Gelişim 

Direktörlüğü’ne ibraz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan kulüpler lige alınmaz. 

MADDE 5 - LİSANS İŞLEMLERİ 

 

(1) İlgili lig için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, TFF Bölge 

Müdürlükleri tarafından yapılır. 

 

(2) Lisans işlemleri Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı uyarınca yapılır. 18 yaşından küçük 

futbolcuların yasal temsilcileri tarafından imzalanmış işbu Statü’nün EK-3’ünde yer alan seyahat ve 

konaklamaya ilişkin muvafakatnamelerinin TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur. 

 

http://www.tff.org/


MADDE 6 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER ve MÜSABAKA İSİM LİSTELERİNİ 

İMZALAMAYA YETKİLİ KİŞİLER 

 

(1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakalarda, biri kadın olmak üzere en fazla iki 

yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, bir kaleci antrenörü, bir doktor, bir masör (veya fizyoterapist), 

bir malzemeci sahaya girebilirler. 

 

(2) Bir kadın yönetici, bir teknik sorumlu zorunlu olmak koşuluyla saha içinde ve yedek kulübesinde en 

fazla 6 kişi yer alabilir. 

 

(3) Tüm takımlar müsabakalarda bir kadın yöneticiye ya da bir kadın teknik sorumlu veya kadın antrenöre 

saha içerisinde görev vermek zorundadır. Saha içinde kadın yönetici, kadın teknik sorumlu ya da kadın 

antrenör bulundurmayan kulüpler AFDK ya sevk edilir. 

 

(4) Takımların müsabaka isim listesinde yer alan ve saha içi giriş kartı bulunan yönetici, teknik sorumlu 

veya antrenörlerden birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur. 

 

(5) Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka gününde 

cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar. 

 

(6) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından 

oynatılmayacak olup, oynatılmayan müsabakalar hakkında AFDK tarafından hükmen mağlubiyet kararı 

verilir. 

 

(7) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması durumu bir kulüp için bir sezonda ikinci kez 

tekrarlandığı ve bu yüzden müsabaka hakem tarafından oynatılmadığı takdirde verilecek disiplin 

cezasının yanında bu müsabakanın hakem, gözlemci, denetçi, personel ve rakip kulübün ulaşım - 

konaklama masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir. 

 

MADDE 7 - FORMA SETLERİ 

 

(1) Müsabakalara her iki takım biri açık renk diğeri de koyu renk olmak üzere iki forma seti getirmek 

zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri müsabaka öncesinde karşılaştırılacak ve 

hakem tarafından belirlenen örnek müsabakada kullanılacaktır. 

 

(2) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı olan 

takım ev sahibi takım sayılır. 

 

(3) Kadınlar 1. Ligi’nde kulüpler, futbolcuların ilgili lig organizasyonu süresinde kullanacakları 1’den 99’a 

kadar olan forma numaralarının yazılı olduğu listeyi müsabakalar başlamadan en geç 10 gün önce Futbol 

Gelişim Direktörlüğü'ne bildirmekle yükümlüdürler. 

 

(4) Kadınlar 1. Ligi’nde forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir 

kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara 

kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur. 

 

(5) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman Talimatı hükümleri uygulanır. 



MADDE 8 – İTİRAZLAR 

 

(1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve lisanslara 

yönelik itirazlar FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak yapılır. 

 

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar ile şahısta hata hallerinden doğan itirazlar 

FMT’de belirtilen usul ve sürelere uygun olarak yapılır. 

 

(3) Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun 

başkasına ait lisanslarla oynadığına, lisans tahrifatı, lisanstaki fotoğrafın değiştirilmesi vb. konularda 

dair yazılı bir itirazı olduğunda, bu kişi ve kişilerin kimlik tespiti yapılarak, fotoğrafı müsabaka hakemi 

ile birlikte çekilir. Fotoğraf çektirilemediği takdirde hakkında itiraz edilen futbolcunun lisansındaki 

fotoğraf ile kimlik bilgilerinin karşılaştırılması yapılır. Hakem bu inceleme sonucu kanaatini raporuna 

yazar. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri hakemlere yardımcı olacaklardır. Kimlik 

kontrolü yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde, bu durum müsabaka hakemi ve 

diğer ilgililer tarafından rapor edilir. Bu müsabaka ile ilgili karar yetkili Disiplin Kurulu tarafından 

verilir. 

MADDE - 9 KADIN FUTBOL LİGLERİ’NDE UYGULANACAK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

 

(1) Kadınlar 1. Ligi’ne ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir. 

 

(2) Kadınlar 1. Ligi’nde 4 sarı kart uygulaması yapılmaz. 

 

MADDE 10 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

 

Kadınlar 1.Ligi’nde 31.12.2005 tarihinden önce doğmuş futbolcular oynayabilirler. 

 

MADDE 11 - TRANSFER İŞLEMLERİ 

 

(1) Kadınlar 1. Ligi’nde oynayacak futbolcuların lisans ve transfer işlemleri, bu statüdeki istisnai durumlar 

dışında Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı uyarınca yapılır. 

 

(2) Kadın futbolcuların transfer işlemleri, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek transfer ve tescil 

dönemlerinde gerçekleştirilir. Kadın Futbol Ligleri’nde, ilk kez (filiz) lisans çıkartma ve vize işlemleri 

yapacak olan futbolcuların tescil işlemleri, transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 2020-2021 

Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar’da belirtilen tarihe kadar yapılabilir. 

 

(3) Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer işlemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge Müdürlükleri tarafından 

talep edilmesi halinde, belgelerin asılları verilmesi zorunludur. Belgelerin asıllarını vermeyen kulüplerin 

işlemleri yapılmaz. 

 

(4) Organizasyona katılacak kulüplerin oyuncu listelerini FGD’ye ibrazı sonrasında; ibraz edilen isimler 

2020-2021 Kadınlar 1. Ligi organizasyonu süresince başka bir kulübe transfer olamazlar.  

 

(5) 18 yaşın altındaki kadın futbolcular, kulüplerinin muvafakatlarını almadan transfer yapamazlar. 

 



(6) 18 - 25 yaş aralığındaki kadın futbolcular için, futbolcu milli futbolcu ise futbolcunun eski kulübüne en 

fazla 40.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. Futbolcu milli futbolcu olmadığı takdirde eski kulübüne en 

fazla 15.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. 

 

(7) 26 - 30 yaş aralığındaki kadın futbolcular için, futbolcu milli futbolcu ise eski kulübüne en fazla 25.000.-

TL katkı payı bedeli ödenir. Futbolcu milli futbolcu olmadığı takdirde eski kulübüne en fazla 10.000.-

TL katkı payı bedeli ödenir. 

 

(8) 30 yaşın üzerindeki futbolcular muvafakatname aranmaksızın bedelsiz olarak transfer yapabilirler. 

 

(9) Futbolcuların yaşına bakılmaksızın, aynı sezon içerisinde yapacakları ikinci transferlerde eski 

kulüplerden muvafakatname alınması zorunludur. 

 

(10) Lisanslı futbolcu aralıksız iki sezon vize ve transfer işlemi yaptırmazsa serbest kalır. 

 

(11) Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan TC vatandaşı kadın futbolcular gelmiş oldukları ülke 

federasyonuna bağlı kulüplerden transfer işlemi yaptırarak Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisans 

çıkartacakları zaman, TFF’nin belirleyeceği lisans bedelinin en az yarısının kulüpleri tarafından 

yatırılması ve banka dekontunun işlem yapacağı TFF Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi 

gerekmektedir. Lisans bedelleri ilgili sezonda yayınlanan Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak 

Esaslar’da belirtilir. 

 

(12) Yurt dışında tescili bulunan TC vatandaşı futbolcunun gelmiş olduğu kulübün bağlı olduğu ülke 

federasyonundan Uluslararası Transfer Sertifikası (ITC) alınır. Bu konumdaki futbolcuların tescil ve 

transfer işlemleri bu statüde belirlenen transfer ve tescil dönemleri içinde geçerlidir. 

 

MADDE 12 - LİG İSİM SPONSORLUĞU ve MÜSABAKA TOPU TEDARİKÇİLİĞİ 

 
(1) TFF tarafından, TFF Kadınlar Ligi için lig isim sponsorluğu anlaşması veya resmi top tedarikçiliği 

anlaşması yapılması durumunda, aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır: 

 

a) Tüm müsabakalar öncesinde gerçekleştirilecek seremonilerde, takım ve hakemlerin 

önünde ve arkasında Lig İsim Sponsoru ve Lig panosu bulundurulur. 

 

b) Lig 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 tutanak karşılığında teslim edilir. Müsabakaların bu toplarla 

oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi kulüpler, bu davranışları nedeniyle 

TFF’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu olurlar. 

 

c) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve 

Lig Logosu’nun yer aldığı müsabaka bayrağı bulundurulması zorunludur. 

 

d) Kulüpler, formalarının sol kollarında ligin logosu veya lig sponsoru logosu veya lig ismi, 

isim sponsoru ve lig logosu bulunduracaklardır. 

 



(2) Tedarik sponsorluğu anlaşması yapılması durumunda Kulüpler, formalarının sağ kollarında tedarik 

sponsoru logosu bulunduracaklardır.  

 

MADDE 13 - TEKNİK SORUMLU, ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN UYGUNLUĞU 

 

(1) Kadınlar 1. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumluların en az “UEFA B”, antrenörlerin ise en az 

“TFF Grassroots C” antrenörlük lisansına sahip olmaları zorunludur. 2021-2022 sezonunda görev 

yapacak teknik sorumluların UEFA A lisansına sahip olması zorunludur. Şampiyonlar ligine katılma 

hakkı elde edecek takımın teknik sorumlusunun UEFA A Lisansı olması zorunludur. 

 

(2) Teknik sorumlu ve antrenörler ile sahaya girecek yöneticilerin yapılacak başvurular sırasında en geç son 

iki ay içerisinde alınmış arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeleri zorunludur. Arşivli adli sicil kaydı ibraz 

etmeyenler bu statü kapsamında ligde görev alamaz, yöneticiler sahaya giriş kartı alamaz. 
 
 

MADDE 14 – YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESCİL ve VİZE İŞLEMLERİ 

 

(1) Kadınlar 1. Ligi takımlarının yabancı futbolcu transfer, tescil ve vize işlemlerinde, bu maddede belirtilen 

istisnalar dışında Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı hükümleri uygulanır. 

 

(2) Kadınlar 1. Ligi takımları bir sezonda Türkiye’de en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu tescil ettirebilirler. 

 

(3) Yabancı uyruklu futbolcuların filiz lisans, vize ve transfer işlemleri Amatör Futbol Liglerinde 

Uygulanacak Esaslar’da belirtilen oturma izin süreleri dâhilinde düzenlenir. 

 

(4) Kulüplerin kadrolarında bulundurdukları 5 yabancı uyruklu futbolcunun tamamı müsabaka isim listesine 

yazılabilir ve oynatılabilir. 

 

(5) Yabancı uyruklu futbolcunun Uluslararası Transfer Sertifikası’nın (ITC) gelmesi halinde, TFF 

tarafından kulübe, futbolcuya lisans çıkarılabileceğine dair yazı verilir. İlgili futbolcu için, İçişleri 

Bakanlığı’ndan 1 senelik oturma izni alınması durumunda TFF tarafından futbolcuya lisans verilir. 

 

(6) Bakanlar Kurulu Kararı ile TC vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, vatandaşlığa kabul 

için yapmış olduğu ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak üç yıl sonra yerli futbolcu statüsüne sahip 

olurlar.  

 

(7) Diğer ülke federasyonlarına bağlı kulüplerden yapılacak yabancı uyruklu futbolcuların tescil işlemi için 

kulüplerin ilgili form ve taahhütnamelerini Bölge Müdürlükleri kanalı ile Futbol Gelişim 

Direktörlüğü’ne ulaştırmaları zorunludur. 

 

(8) Kulüpler, 2019-2020 sezonunda kadrolarında bulunan yabancı uyruklu futbolcuları tekrar kendi 

takımlarına tescil ettirmek için ücret ödemezler.  

 

(9) Kulüpler,  yurt içi ve yurt dışı transferlerde tescil ettirdikleri yabancı uyruklu futbolcular için futbolcu 

başına 5.000.-TL tutarındaki sezonluk lisans bedelini TFF’nin hesabına yatırarak banka dekontunu diğer 

belgelerle birlikte işlem yaptıracağı TFF Bölge Müdürlüklerine ibraz etmeleri zorunludur. 
 
 
 



MADDE 15 - MÜSABAKA SİSTEMİ  
 
(1) 2020-2021 Kadınlar 1. Ligi; 2019-2020 Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan takımların tamamı ve 2019-2020 

sezonu sonunda Kadınlar 2. Liginden yükselen 4 takım olmak üzere toplam 16 takım arasında oynanır. 

 

(2) Takımlar 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4’erli 4 ayrı torbaya ayrılır ve yapılacak 

kura çekimi sonrası oluşacak 4 grupta tek devreli lig usulüne göre tek merkezde müsabakalar oynanır. 

 

SIRA TAKIM ADI TORBA 

1 ALG SPOR 1 

2 BEŞİKTAŞ A.Ş 1 

3 KONAK BELEDİYE SPOR 1 

4 ATAŞEHİR BELEDİYE SPOR 1 

5 FATİH VATAN SPOR 2 

6 HAKKARİGÜCÜ SPOR 2 

7 KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR 2 

8 KİREÇBURNU 2 

9 KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ 3 

10 AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 

11 ADANA İDMANYURDUSPOR 3 

12 FOMGET GENÇLİK VE SPOR 3 

13 İLKADIM BELEDİYESİ YABANCILAR PAZARI SPOR 4 

14 DUDULLU 4 

15 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ 4 

16 KAYSERİ GENÇLER BİRLİĞİ 4 

 

 

 

 

(3) Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 

çeyrek finale yükselir. Çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde oluşur ; 

 

 Çeyrek Final 1 A Grubu 1.si / B Grubu 2.si 

 Çeyrek Final 2 B Grubu 1.si / C Grubu 2.si 

 Çeyrek Final 3 C Grubu 1.si / D Grubu 2.si 

 Çeyrek Final 4 D Grubu 1.si / A Grubu 2.si 

 

(4) Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanır. 

 

(5) Yarı finaller tek maç eleme usulüne göre oynanır.  

A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU 

1. Torbadan 1 Takım 1. Torbadan 1 Takım 1. Torbadan 1 Takım 1. Torbadan 1 Takım 

2. Torbadan 1 Takım 2. Torbadan 1 Takım 2. Torbadan 1 Takım 2. Torbadan 1 Takım 

3. Torbadan 1 Takım 3. Torbadan 1 Takım 3. Torbadan 1 Takım 3. Torbadan 1 Takım 

4. Torbadan 1 Takım 4. Torbadan 1 Takım 4. Torbadan 1 Takım 4. Torbadan 1 Takım 



 Yarı Final 1  Çeyrek Final 1 Galibi / Çeyrek Final 3 Galibi 

 Yarı Final 2  Çeyrek Final 2 Galibi / Çeyrek Final 4 Galibi 

 

(6) Yarı finalde galip olan takımlar tek maç eleme usulüne göre şampiyonluk müsabakası oynarlar. Kazanan 

takım 2020-2021 sezonu Kadınlar 1. Lig Şampiyonu ilan edilir ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 

ülkemizi temsil etme hakkı kazanır.  

 

(7) Yarı finalde mağlup olan takınlar tek maç eleme usulüne göre 3.lük müsabakası oynarlar.  

 

(8) Eleme usulünde oynanacak müsabakalarda eşitlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi 

oynatılacaktır. Eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları sonucunda kazanan takım 

belirlenecektir.  

 

MADDE 16 - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ  

 

(1) Müsabakalarda 5 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, takımlar uzatma 

devrelerinde ilave 1 oyuncu (Oyuncu değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına 

bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler. 

 

MADDE 17 - PUAN ve AVERAJ USULLERİ 

 

(1) Kadınlar 1.Ligi’nde  puan ve averaj usulleri aşağıdaki şekilde belirlenir. 

 

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise; 

  
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılır.  

II. Kendi aralarındaki müsabakada puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına 

bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım 

üstün sayılmaz.) 

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol 

averajına bakılır. 

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

V. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 

VI. Bütün bu şartlara rağmen iki takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde ilgili lig organizasyonu 

süresince Fair-Play tablosunda daha az ceza alan takım üstün sayılacaktır. Fair-Play tablosu şu 

şartlara göre belirlenir; 

 

 Direkt kırmızı kart : 3 ceza puanı 

 İkinci sarıdan kırmızı kart : 2 ceza puanı 

 Sarı kart : 1 ceza puan 

 İkinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi durumunda ilk sarı kart dikkate alınmaz ve 2 ceza 

puanı olarak değerlendirilir. 

 



VII. Yukarıdaki şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi durumunda kura çekimi yapılarak üstün takım 

belirlenir. 

 

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 bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.  

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. 

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır. 

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan 

cetvelindeki averaja bakılır. 

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.  
VII. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.  

VIII. Bütün bu şartlara rağmen iki takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde Fair-Play tablosunda 

daha az ceza alan takım üstün sayılacaktır. Fair-Play tablosu şu şartlara göre belirlenir; 

 

 Direkt kırmızı kart : 3 ceza puanı 

 İkinci sarıdan kırmızı kart : 2 ceza puanı 

 Sarı kart : 1 ceza puan 

 İkinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi durumunda ilk sarı kart dikkate alınmaz ve 2 ceza 

puanı olarak değerlendirilir. 

 

IX. Yukarıdaki şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi durumunda kura çekimi yapılarak üstün takım 

belirlenir. 

 

 

(2) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar 

verebilir. 

 

MADDE 18 - ORGANİZASYON MASRAFLARI  

 

(1) Kadınlar 1.Ligi takımlarına, organizasyona katılım amacıyla ulaşım masraflarını karşılamak üzere, 

karayolu ile gidilen kilometre başına 2,00.- TL ödeme yapılır. 

 

(2) Müsabakaya 9 kişiden az bir kadroyla çıkan, oyuncu uygunluğuna sahip olmayan bir futbolcuyu oynatan 

takımlara, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek 

tazminatı ödemek zorundadır. 

 

(3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları TFF Bölge Müdürlükleri aracılığı ile 

her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. 

 

MADDE 19 – AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM  
 

Şampiyon olan kulüp, UEFA tarafından belirlenen ilgili kriterleri taşıması koşuluyla, UEFA Kadınlar 

Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanır. İlgili uluslararası turnuvaya katılım için gerekli pasaport, 

vize, ulaşım ve konaklamaya dair sair işlemler ve organizasyon, katılım hakkı kazanan kulüp tarafından 



yapılır. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan kulübe, katıldığı her bir tur başına 

ulaşım masrafları için UEFA’nın belirlediği limitler dahilinde TFF tarafından destek sağlanır. 

 

MADDE 20 - DİĞER HÜKÜMLER 

 

Kadınlar 1. Ligi müsabakalarında; bu statüde düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak Futbol Müsabaka 

Talimatı, Amatör Lisans ve Transfer Talimatı, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Futbol Disiplin 

Talimatı, 2020 – 2021 Sezonu Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar ile TFF’nin diğer ilgili talimatları 

ve IFAB Uluslararası Oyun Kuralları uygulanır. 

 

MADDE 21 - HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

 

Kadın Futbol Ligleri Müsabakaları Statüsünde düzenlenmeyen konularda karar vermeye TFF yetkilidir.  
 

MADDE 22 – YÜRÜRLÜK  
 

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2021 tarih ve 72 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 

22.03.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  



 

EK -1 

 

  
KADINLAR 1.LİGİ KATILIM TAAHÜTNAMESİ  

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
 
 

 

2020 - 2021 Sezonu Kadınlar 1. Liginde müsabakalarına iştirak edeceğimizi kabul beyan ve taahhüt 

ederiz. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… Spor Kulübü 

 

İsim – İmza –Mühür 

 
 
 
 

 
 

  



EK–2 

  
KULÜP BİLGİ FORMU  

KULÜBÜN  
İsmi :  
Forma Rengi  
Adresi : 
 
 
 
Telefon Numarası : Faks Numarası:  
E - Mail :  
 

KULÜP YETKİLİLERİNİN  
1. Başkan  

Adı –Soyadı:  
Telefon Numarası : ( İş ) (Cep)  
E – Mail : 

 

2. Yönetici  

Adı – Soyadı :  

Telefon Numarası : ( İş ) 

(Cep

) 

E – Mail :   

3. Kadın Yönetici  

Adı – Soyadı :  

Telefon Numarası : ( İş ) 

(Cep

) 

E – Mail :   

4. Teknik Sorumlu  

Adı – Soyadı :  

Telefon Numarası : ( İş ) 

(Cep

) 

E – Mail :   

5. Antrenör   

Adı – Soyadı :  

Telefon Numarası : ( İş ) 

(Cep

) 

E – Mail :   
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KADINLAR 1. LİGİ 18YAŞ ALTI FUTBOLCULAR İÇİN SEYAHAT ve 

KONAKLAMA MUVAFAKATNAMESİ 

 
 
Kulüp Adı :………………………………………………………………………..  
Futbolcunun  
Adı – Soyadı :………………………………………………………………………  
TC Kimlik No :……………………………………………………………………….  
Yasal Temsilcinin  
Adı – Soyadı :………………………………………………………………………..  
TC Kimlik No :……………………………………………………………………... 

 

………………….… (yasal temsilci tarafından doldurulacak bölüm)……………………… 

 

Yasal temsilcisi (velisi/vasisi) bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı futbolcunun, 2020- 

2021 sezonunda Kadınlar 1. Ligi kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak 

kazanılması durumunda kategori müsabakaları için takım kafilesi ile birlikte seyahat etmesine 

ve konaklamasına izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

 

Yasal Temsilci  
Adı/ Soyadı:  
Tarih/ İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK -4  
 

ULUSLARARASI TRANSFER SERTİFİKASI TALEBİ  
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

 

Aşağıda kimlik ve en son oynadığı kulübü ile  ilgili bilgilerin bulunduğu 

………………………………………..’ın Uluslararası Transfer Sertifikasının ilgili ülke 

Federasyonundan istenmesini arz ederiz. 

 

………………………………………………….. SPOR KULÜBÜ 

  
KULÜP YETKİLİSİ  
Adı – Soyadı  
Tarih – Mühür – İmza 

 

Ek – 1 Futbolcu Dilekçesi  
TRANSFER TESCİL SERTİFİKASI İSTENEN FUTBOLCUNUN  
Adı 

:…………………………………………………………………………………………………..  
Soyadı 

:………………………………………………………………………………………………  
Doğum Yeri 

:…………………………………………………………………………………………  
Doğum Tarihi 

:……………………………………………………………………………………… 
 
Ana Adı 

:…………………………………………………………………………………………….  
Baba 

Adı:…………………………………………………………………………………………… 
 
T.C Vatandaşı ise Kimlik No :  
En Son oynadığı kulübün Adı (varsa adresi) 
 

 

En son oynadığı kulübün Bağlı Bulunduğu  
Futbol Federasyonunun Adı : 
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ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

 

  

Zaman AÇIKLAMA 

120 
Dakika 

MÜSABAKA DENETÇİSİ, TFF TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN 

DOKTORUN VE HAKEMLERİN STADA GELİŞİ 

90 
Dakika 

TAKIMLARIN STADA GELİŞİ 

60 
Dakika 

DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA İSİM 

LİSTELERİ VE LİSANSLARI TESLİM ALMASI 

45 

Dakika 

HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN SOSYAL MESAFE 

KURALINA UYGUN OLARAK AYRI AYRI OYUN ALANINA ÇIKMASI 

25 
Dakika 

HAKEMLERİN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ 

20 
Dakika 

TAKIMLARIN AYRI AYRI SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ 

18 
Dakika 

SAHADA BULUNMASI GEREKENLER ve ZEMİN İLE İLGİLİ 

SON KONTROLLER 

10 
Dakika 

4. HAKEMİN TAKIMLARI SAHAYA ÇIKMAK İÇİN DAVET ETMESİ 

7 
Dakika 

TAKIMLARIN ve HAKEMLERİN OYUN ALANINA AYRI AYRI 

ÇIKMASI, GİYSİ VE GEREÇLERİN KONTROLÜ 

5 
Dakika 

SEREMONİ 

3 

Dakika 

PARA ATIŞI, TOP ve KALE SEÇİMİ, YARDIMCI 

HAKEMLERİN KALELERİ KONTROLÜ,4. HAKEMİN KONTROLLERİ  

 

0 
Dakika 

MÜSABAKANIN BAŞLAMASI 
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COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANACAK TEDBİRLER 

 

MADDE 1 – AMAÇ 

 

(1) Bu düzenlemeler, 2020 – 2021 Sağlık Çalışanları Sezonunu Kadınlar 1. Liginde Covid-

19 salgın hastalığından dolayı müsabaka organizasyonlarına ilişkin özel koşulları 

belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

(2) İşbu Ekte yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla müsabakaların oynanmasına 

yönelik diğer Talimat ve 2020 – 2021 Sağlık Çalışanları Sezonunu Kadınlar 1. Ligi 

Müsabakaları Statüsünde yer alan hükümler aynen uygulanır. 

 

MADDE 2 - MÜSABAKALARIN SEYİRCİSİZ OYNANMASI 

 

TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, 2020 – 2021 Sağlık 

Çalışanları Sezonunu Kadınlar 1. Ligi müsabakaları seyircisiz olarak oynanır. 

 

MADDE 3 – COVİD-19 PCR TESTİ YAPTIRMASI ZORUNLU KİŞİLER 

  

Soyunma odası alanları ve koridorları, hakem soyunma odaları ve koridorları, doping kontrol 

odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası, temsilci odası, T Alanı, yedek kulübelerini,  yedek 

kulübesini genişletmek için kullanılan ek koltuklar, yedek kulübesi arkasında yer alan tribünde 

kullanılan koltuklar ile saha, sahanın kenarındaki reklam panolarına kadar olan çevresi ve 

ısınma alanlarını kapsayan bölgede yer alan kişiler Covid-19 PCR testi yaptırmak zorundadır. 

 

MADDE 4 – STADYUM DÜZENİ 

 

(1) Protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilci-

gözlemci odası, doping kontrol odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası, basın toplantı 

salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve 

stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak hijyen 

kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların 

sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunludur. 

 

(2) Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el 

antiseptiği konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi ve 

birden fazla pisuvar ve lavabo olan tuvaletlerde; pisuvarlar ve lavabolar arasında birer 

boşluk bırakılması ve boş bırakılan pisuvarlar ve lavaboların kullanıma kapatılması 

zorunludur. 

 

(3) Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması 

zorunludur. 

 

(4) Protokol tribününde oturacak kişiler 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. 

 



MADDE 5 – ORGANİZASYON VE SORUMLULUK 

 

(1) Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında T Alanında, yedek kulübesinde bulunması 

gereken kişiler, hakemler, TFF Görevlileri ve güvenlik görevlileri dışında kimse 

bulunamaz. Soyunma odası koridorlarına sahada ve T Alanında bulunabilecek kişiler 

haricinde kişilerin giriş çıkışları yasaktır. 

 

(2) Müsabaka toplarının maç gününde dezenfekte edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza 

edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya kadar kimsenin temas etmesine izin 

verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha kenarına dizilmesi sağlanır. 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. 

 

(3) Müsabakalarda Saha Komiseri görevlendirilmez. 

 

(4) Oyuncu değişiklik tabelaları 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. 

 

(5) 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. 

Kulüpler tarafından TFF’ye ibraz edilen listelerde yer almasına rağmen müsabaka isim 

listesinde yer almayan futbolcular ile kulüplerin teknik ve idari görevlileri 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. 

 

(6) 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. 

 

(7) 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. 

 

(8) Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç 

kişinin ısınabileceği müsabakanın 4. Hakemi tarafından belirlenir ve müsabaka 

organizasyon toplantısında ilgililere bildirilir. 

 

(9) Müsabakalarda, talimatta belirtilen sağlık tedbirlerine uyulması koşuluyla TFF müsabaka 

öncesi ve devre arasında etkinliklerin yapılmasına izin verebilir. TFF’nin izin verdiği 

sosyal ve toplumsal mesaj içeren pankartlar ile TFF’nin uygun göreceği pankartlar TFF 

temsilcisinin tribünlerde göstereceği yere asılır. 

 

(10) Kulüpler müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm 

görevlilerini işbu talimatta belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık 



Kurulu tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde yayınlanan “TFF Covid-19 Sağlık 

Rehberi” hakkında bilgilendirmek zorundadır. 

 

MADDE 6 – İLAVE SAĞLIK TEDBİRLERİ 

 

(1) TFF Sağlık Kurulu tarafından müsabakalara TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak 

doktor atanır. 

 

(2) Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma 

girişlerinde, TFF tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığıyla kulak yolundan tek 

kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar 

stadyuma alınmaz. 

 

(3) Stadyuma girecek diğer tüm kişilerin müsabaka günü sağlık görevlileri aracılığı ile ateş 

ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyuma alınmaz. 

 

(4) Covid-19 salgın hastalığını geçirmekte olanlar veya Covid-19 nedeniyle karantinada 

olanlar ile test yaptırması zorunlu olmasına rağmen test yaptırmayan kişiler stadyuma 

giremezler, müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin Covid-

19 PCR sonuçları kontrol edilir. Test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle 

karantinada olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların 

müsabakalara katılmalarına izin verilmez.  

 

(5) Kulüpler ve ilgili diğer kuruluşlar test yaptırması zorunlu olan futbolcu, görevli ve diğer 

mensuplarından COVID-19 Salgını’na ilişkin verilerin TFF ile paylaşılması için, bağlı 

kişilerinden Ek -7/A’da; 18 yaşını doldurmamış futbolcular için EK-7/B’de yer alan 

muvafakatnameyi almak ve FGD’ye ibraz etmek zorundadırlar. 

 

(6) Müsabakada Stadyum Test Bölgesinde görev yapacak TFF müsabaka görevlilerine 

organizasyon öncesinde merkeze katılım öncesinde bir (1) ve organizasyon süresince en 

az iki (2) defa, 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. Bununla birlikte gerekmesi halinde 

müsabakadan 3 gün önce (MG -3) Covid-19 PCR testi yaptıran TFF müsabaka görevlileri 

de müsabakalarda görev alabilirler. 

 

(7) Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma giriş 

yapamaz. Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek 

kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin 

sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak 

zorundadır. 

 

(8) 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. 

 

(9) Hijyen koşullarında hazırlanmış olmaları şartı ile stadyum içerisinde kapalı bardaklarda 

içecek ikramı, müsabaka sonrasında ise takım ve hakem soyunma odalarında ambalajlı 

yiyecek ikramı yapılabilir. 

 



(10) Asansörler mümkün olduğu sürece kullanılmamalı, kullanılması halinde sosyal mesafeye 

uygun olarak en az sayıda kişinin kullanması sağlanmalıdır. 

 

(11) Bu Statü kapsamındaki tüm kişiler, TFF Sağlık Kurulu’nun “TFF Covid-19 Sağlık 

Rehberi”nde belirtilen sağlık tedbirlerine uymakla yükümlüdür. 

 

MADDE 7 – MEDYA ve YAYINCI KURULUŞ 

 

(1) Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto Muhabiri ve Yayıncı Kuruluş 

kameramanları dışında medya mensubu bulunamaz. Yayıncı kuruluş görevlileri 

tribündeki görev alanlarında görev yapabilir. 

 

(2) Medya mensupları, tribününde sosyal mesafe kuralı gözetilerek, TFF görevlileri 

tarafından oturma düzeni sağlanarak, kişiler arasında 2 koltuk boşluk bırakılacak şekilde 

ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre 

çaprazlama olarak oturmalıdır. 

 

(3) Saha içinde görev yapan foto muhabirleri sadece kale arkası ve tribünde gösterilen şekilde 

görev yapacaklardır. Foto muhabirleri, 4 korner direği ile kale direkleri arasında en az 1,5 

(bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacaktır. Gerekli kontrol müsabaka boyunca 

müsabakada görevli olan TFF görevlileri tarafından sağlanır. 

 

(4) Müsabaka öncesi röportajlar ve müsabaka sonrası flaş röportajlar, tribün ile sahanın 

birleştiği uygun bir noktadan taşınabilir flaş röportaj panosu önünde yapılır. Röportajlar, 

flaş röportaj panosunun önünde, uzun çubuklu veya ayaklı mikrofon kullanılmak 

suretiyle gerçekleştirilir. Elverişsiz hava koşullarında flaş röportajlar TFF görevlilerinin 

kontrolünde kapalı alanda yapılır. 

 

(5) Basın toplantılarına sadece Türkiye genelinde temsilcilik ve bürosu bulunan ulusal ajans 

muhabirleri ve yayıncı kuruluş kameramanı katılır. Basın toplantılarından sadece yayıncı 

kuruluş görüntü alır ve talep eden diğer lisanslı medya kuruluşlarına müsabakanın 

bitiminden 75 dakika sonra paylaşmak üzere sinyal üretir.  

 

(6) Müsabakalarda yapılacak olan röportaj ve basın toplantılarında medya mensupları ile 

arada en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılması ve mikrofonlarda kılıf ve mikrofon 

çubuğu kullanılması zorunludur. 

 

(7) Hijyen tedbirleri nedeniyle müsabakanın başlamasından önce takım soyunma odalarından 

görüntü alınmaz. 

 

(8) Müsabaka öncesinde yayıncı kuruluş tarafından yayıncı kuruluş yorumcusu ile 

gerçekleştirilen saha içi röportajları yapılmaz, ancak bu röportajlar istenirse tribünde 

yapılabilir. 

 

(9) Maç Anlatım Odası, Radyo Anlatım Odası, Panoramik Stüdyo vb. stadyumlardaki kapalı 

medya alanlarında masa, sandalye ve oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde 

oluşturulur. 

 



(10) Yayıncı kuruluşun akredite edilen görevlileri, müsabaka günü yayın ekipmanının 

kurulması amacıyla stadyuma girebilir. Kurulumlar, takımların stadyuma giriş saatine 

kadar tamamlanmalıdır. 

 

MADDE 8- PROTOKOL TRİBÜNÜNE GİREBİLECEK KİŞİLER 

 

(1) Protokol tribününe, ev sahibi kulüpten 10 kişi, misafir kulüpten 10 kişi, TFF Başkanı ve 

yöneticileri ile TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı 

ilin Valisi veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam, İl Emniyet 

Müdürü, Jandarma Bölgelerinde Jandarma Komutanı, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl 

Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisi girebilir. Protokol tribününe 

girecek olan kişilerin listesi, müsabakadan en geç 24 saat önce kulüpler tarafından 

FGD’ye verilir. 

 

(2) Protokol tribününde yer alacak kişilerin test yaptırma zorunluluğu olmamakla birlikte iş 

bu talimatta belirtilen sağlık ve sosyal mesafeye ilişkin tüm kurallara uymaları 

zorunludur. Bu kişiler protokol tribünü veya protokol tribünü olarak kullanılan alanlar 

hariç olmak üzere, stadyumun diğer alanlarına ve soyunma odalarına giremezler. Protokol 

tribününde yer alan kişilerin protokol tribünü dışındaki diğer alanlara girmeleri halinde 

60 günden az olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 

  



EK-7/A 

 

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 (yabancılar için Yabancı Kimlik No) 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.  

 

Futbolcunun Adı Soyadı:  

 

Kulüp/Kurum:  

 

Tarih:  

 

İmza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EK-7/B  

 

MUVAFAKATNAME 

 

Velisi/Yasal Vasisi olduğumuz aşağıda adı/soyadı yazan futbolcunun; bu Talimat kapsamında 

yapılması zorunlu olan COVID-19 PCR Testi yaptırmasına ve test sonuçları ile bu hastalıkla 

ilişkili tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin kulübünün veya bağlı bulunduğu kurumunun yetkili 

kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile paylaşılmasına izin 

verdiğimizi ve muvafakat ettiğimizi; COVID-19 Salgını kapsamında, Kulübün oynayacağı tüm 

müsabakalarda, organizasyona katılması halinde şahsına ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasını (yabancılar için Yabancı Kimlik No) ve sezon sonuna kadar geçerli olacak HES 

kodunun ve buna bağlı olan kişisel verilerinin TFF tarafından kayıt altına alınmasına ve 

kullanılan sistemlerine aktarılmasına muvafakat ettiğimizi, HES kodunu silmeyeceğini, 

COVID-19 hastalığına ilişkin tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin TFF veya bağlı bulunduğu 

kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile 

paylaşılmasına izin verdiğimizi ve muvafakat ettiğimizi, test sonuçlarına göre uygunluk 

taşıması veya test yaptırmaması halinde müsabakalara iştirak edemeyeceğini ve stadyuma 

alınmayacağını bildiğimizi, bu durumun yetkili mercilere bildirilmesine itiraz etmeyeceğimize 

açık rızamız olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

Futbolcunun Adı Soyadı:  

 

Kulüp/Kurum:  

 

Tarih:  

 

İmza: - 

 

 

 

Veliler ya da yasal vasi tarafından doldurulacak kısım 

 

Velilerin;  

 

Yasal Vasi Adı, Soyadı;  

 

1- …………............................ …………………………………. Tarih/İmza; 

 

 

2- …………………………… …………………………………. Tarih/İmza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

*18 yaşını doldurmamış futbolcular için; ilgili futbolcunun velilerinin (anne ve babası; ya 

da yasal vasisi) işbu muvafakatnamede imzasının bulunması zorunludur. 


