
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

2022-2023 SEZONU TFF FUTSAL LİGİ   

STATÜSÜ 

 
MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI 

 
(1) 2022 – 2023 sezonu TFF Futsal Ligi, 2021 – 2022 sezonunu ilk 6 sırada bitiren takımlar ve ön 

eleme turu müsabakaları sonucunda ilk 2 sırayı alacak toplam 8 takımdan oluşur. 2021 – 2022 

sezonunu ilk 6 sırada bitirmesine rağmen 2022 – 2023 sezonuna katılmayacağını beyan eden 

takımlara göre ön eleme turundan yükselecek takım sayısı değişecektir. 

 

(2) TFF Futsal Ligi’ne katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan ve devam 

eden ligden çekilen kulüpler, takip eden sezonda Futsal Ligi’ne katılamazlar. 

 

(3) TFF Futsal Ligi katılım bedeli 25.000 (Yirmibeş bin) TL’dir. 

 

(4) Katılım bedeli, turnuva sonunda dekont aslının bir üst yazı ile TFF’ye ibraz edilmesi halinde, 

kulübe iade edilir. Bununla birlikte kulübün, grupların belirlenmesinden sonra kabul edilir bir 

mazereti olmaksızın ligden çekilmesi veya herhangi bir sebeple ligden ihraç edilmesi halinde, 

katılım bedeli iade edilmez. 

 
MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK 

 
(1) TFF Futsal Ligi’ne ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün, 

saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TFF 

yetkilidir. 

 
(2) İllerde müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden kulüpler, kurumlar ile o ilin ASKF 

Başkanlığı ve    TFF iş birliği içerisinde hareket ederler. 

 
(3) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TFF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için 

ilgili birimlere bildirimde bulunulur. 

 
MADDE 3 - OYUN KURALLARI ve TOPLAR 

 
(1) Müsabakalarda FIFA Uluslararası Futsal Oyun Kuralları uygulanır. 

 
(2) Müsabakalarda TFF tarafından belirlenen toplar kullanılır. 

 
(3) TFF Futsal Ligi’nde hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlarda, galip gelen takım lehine 

5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. 

Hükmen galip gelen takımın beşten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.



(4) Eleme usulüne göre oynanan müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması 

halinde 5’er dakikalık 2 uzatma periyodu oynanır. Uzatma periyodu sonunda da beraberlik 

bozulmazsa kazanan takım, penaltı atışları ile belirlenir. Takımlar 5’er penaltı atışı kullanır. 5’er 

penaltı sonucunda galip takım belirlenmez ise seri penaltı atışları ile devam eder. 

 

(5) Takımlar herhangi bir oyuncusuna müsabaka içinde oyuncu - kaleci olarak yer verebilir. 

Oyuncu - kalecinin kendi sırt forma numaralı kaleci forması ile sahada bulunması gerekmektedir.  

 
MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ 

 
(1) TFF Futsal Ligi aşamaları aşağıdaki gibidir. 

 
a) Ön Eleme Turu, 

b) TFF Futsal Ligi, 

c) Final Turu  

 
(2) TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu, gruplar ve müsabaka sistemi TFF tarafından belirlenerek TFF 

resmi internet sitesinde yayınlanır. 

 

a) TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu müsabakaları TFF tarafından belirlenecek illerde 

oynanır. 

 
b) TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu müsabakaları sonucunda ilk 2 sırayı alacak takımlar 

2022 – 2023 sezonu TFF Futsal Liginde yer almaya hak kazanır. 2021 – 2022 sezonunu ilk 

6 sırada bitirmesine rağmen 2022 – 2023 sezonuna katılmayacağını beyan eden takımlara 

göre ön eleme turundan yükselecek takım sayısı değişecektir.  

 

(3) Ön Eleme Turu sonrasında TFF Futsal Ligi müsabakaları; 

 
a) Dört devreli lig usulüne göre oynanır. 

 
b) Müsabaka programı TFF tarafından    belirlenerek TFF resmi internet sitesinde yayınlanır. 

 

c) 2022 – 2023 sezonu TFF Futsal Ligi'ni 1., 2., 3., 4., ve 5. sırada bitiren takımlar final 

turunda mücadele etme hakkını elde eder. 

 
(4) Final Turu; Play-Off 1. Turu, Play-Off 2. Turu ve Final müsabakalarından oluşur.  

 

a) 2022 – 2023 sezonu TFF Futsal Ligi’ni 1.sırada tamamlayan takım direkt olarak finale 

yükselir. Sezonu 2. sırada bitiren takım ile 5. sırada bitiren takım - sezonu 3. sırada bitiren 

takım ile 4.sırada bitiren takım birbirleriyle eşleşerek Play-Off 1. Turunda mücadele eder.  

 

b) Play-Off 1. Turu müsabakaları sonucunda rakibine üstünlük sağlayan takımlar Play-Off 

2. Turunda mücadele ederler. 



c) Play-Off 1. Tur ve 2. Tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanır. 

Müsabakalarda galibiyet sayısı fazla olan takım üst tura yükselir. Galibiyet sayısının eşit 

olması durumunda birbirlerine attıkları gollere bakılır. Birbirlerine attıkları goller eşit ise 

ikinci müsabakanın normal süresi sonunda 5’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. 

Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan takım penaltı 

vuruşları sonucunda belirlenir. 

 

d) Final Turu müsabakaları normal sezonu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde 

oynanır.  

 

e) Final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanır ve galibiyet sayısı fazla olan 

takım TFF Futsal Ligi şampiyonu olur. Galibiyet sayısının eşit olması durumunda 

birbirlerine attıkları gollere bakılır. Birbirlerine attıkları gollerde eşit ise ikinci 

müsabakanın normal süresi sonunda 5’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma 

devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan takım penaltı vuruşları 

sonucunda belirlenerek 2022/2023 sezonu Futsal Ligi Şampiyonu olur. 

 

(5) TFF Futsal Ligi'ni son 2 sırada bitiren takımlar 2023- 2024 sezonunda oynanacak ön eleme 

turunda mücadele eder. 2023-2024 sezonu ön eleme turu  müsabaka sistemi TFF tarafından 

belirlenerek ilgili sezon öncesinde TFF resmi internet sitesinde  yayınlanır. 

 

(6) 2023-2024 sezonunda TFF Futsal 2. Ligi’nin kurulmasına karar verilebilir. 

 

(7) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:  

 

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, 

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı 

terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut 

puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili 

kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak 

üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.  

 

b) Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber 

müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet 

kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka 

tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın 

hükmen galip gelmiş sayılırlar. Devam eden sezonlarda bir alt ligin bulunmaması halinde 

ilgili kulüp Futsal Ligi’ne alınmaz.  

 

 

 

 

 



MADDE 5 – SALONLAR 

 
(1) TFF Futsal Ligi müsabakaları, FIFA Futsal Oyun Kuralları’na uygun salonlarda oynanır. 

 
(2) Müsabakaların yapılacağı salonlar, lige katılacak kulüpler tarafından önerilerek ASKF ve 

TFF’nin onayına sunulur. Kulüplerin bildirdikleri salon ve tesislerde; müsabaka öncesinde, 

esnasında ve sonrasında güvenlik, sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi hususundaki 

tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir. 

 

(3) Müsabakaların oynanacağı saha ve statlarda, müsabaka başlama saatinden en az 60 dakika önce 

tüm saha ve soyunma odalarının boşaltılmış olması zorunludur. 

 

(4) Kulüplerin sezon öncesinde bildirdikleri iç saha müsabakalarını oynayacağı salonların 

koşullarının yeterli bulunmaması halinde FGD, müsabakanın başka bir salonda oynanmasına karar 

verebilir. FGD tarafından bu madde kapsamında salon değişikliği yapılması halinde oluşacak tüm 

masraflar ev sahibi kulüp tarafından karşılanır. 

 

(5) Müsabakalara sağlık ve emniyet tedbirlerinin denetlenmesi için saha komiseri atanır. Saha 

Komiserleri, Futbol Saha Komiserleri Talimatı’nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde görev 

yaparlar. Futsal Ligi müsabakaları ile Final Turu müsabakalarında 1 saha komiseri görev alır. 

 

MADDE 6 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER 

 
(1) Takımların idari veya teknik sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim listelerini 

imzalayarak 4. hakeme teslim etmek zorundadırlar. Yöneticinin olmaması halinde teknik sorumlu 

veya antrenör müsabaka isim listesini imzalayabilir.  

 
(2) Müsabaka isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında, TFF’ye isimleri önceden 

bildirilmiş olması koşuluyla, her takımdan aşağıda belirtilen görevlilerden en fazla 5 kişi (beş) 

sahaya girebilir: 

 
a) 1 Teknik Sorumlu  

b) 1 Antrenör 

c) 1 Yönetici 

d) 1 Doktor  

e) 1 Malzemeci veya 1 Masör veya 1 Fizyoterapist 

 
MADDE 7 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU 

 
(1) TFF Futsal Ligi’nde kural olarak 01.01.1987 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş 

oyuncular oynayabilir. 

 
(2) Takımlar, 7. maddenin 1. fıkrasında belirtilen yaş aralığındaki sporculara ek olarak 31.12.1986 

ve daha önce doğmuş en fazla 2 (iki) yaşı büyük  lisanslı oyuncuyu müsabaka isim listesine  yazabilir. 

 



(3) TFF Futsal Ligi müsabakalarında profesyonel lisanslı oyuncular oynayabilir. Profesyonel 

lisanslı oyuncular için yaş sınırı aranmaz. Yaşı büyük oyuncu sayı sınırlamasına, profesyonel 

lisanslı oyuncular dahil değildir. 

 
(4) TFF Futsal Ligi’nde TFF tarafından ilgili sezonda vizesi yapılmış oyuncular oynayabilir. 

 
MADDE 8 – GENİŞ TAKIM KADROSU VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİ 

 
(1) Kulüpler, Statü’de belirtilen esaslar çerçevesinde, resmi müsabakalara iştirak edecek 35 kişilik 

geniş takım kadrosunu TFF tarafından belirlenen tarihte bildirmek zorundadır. 

 
(2) Kulüpler, geniş kadronun TFF’ye bildirilmesinden sonra 2. kadro bildirme dönemine kadar 

herhangi bir kadro değişikliği yapamaz.  

 
(3) TFF Futsal Ligi’nde takımlar TFF’ye bildirdikleri 35 kişilik geniş takım kadroları ile mücadele 

eder. 

 
(4) Kadro Bildirme Dönem tarihleri TFF tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinde ilan edilir. 

 
(5) Takımlar kadrolarında, 7. Maddede belirtilen şartlara sahip olmak koşuluyla, kendi kulüplerine 

veya diğer kulüplere tescilli en fazla 2 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilir. 

 
(6) TFF Futsal Ligi’ne katılacak kulüpler 35 kişilik geniş kadrolarında, o sezon TFF Futsal Ligi’ne 

katılmayan TFF’ye tescilli kulüplerden, en fazla 15 oyuncuya yer verebilir. 14 kişilik müsabaka 

isim listesine bu 15 oyuncudan sadece 10 oyuncuyu yazabilirler.  

 

(7) Geniş kadroda, başka kulüplere tescilli oyuncunun bulundurulabilmesi için oyuncunun tescilli 

olduğu kulübün yazılı ve noter onaylı muvafakatinin alınması zorunludur. 

 
(8) Kulüpler müsabaka isim listelerine en fazla 14 oyuncu yazabilirler. 

 
(9) Bir takımın, müsabakanın ilan edildiği sahaya 3 (üç) oyuncudan daha az bir kadro ile çıkması 

ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple bir takımın sahadaki oyuncu sayısının 3’ün altına    

düşmesi halinde müsabakaya devam edilmez, sahaya 3 (üç) oyuncudan daha az bir kadro ile çıkan        

veya oyuncu sayısı 3’ün altına düşen takım hükmen mağlup ilan edilir. 

 
(10) Kulüpler, oyuncu lisanslarını müsabaka isim listesi ile birlikte müsabaka öncesinde 4. hakeme 

ibraz etmek zorundadır. 

 
MADDE 9 – PUAN VE AVERAJ USÜLLERİ 

 
(1) Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan 

sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. 

 



(2) Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır. 

 
a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise; 

 

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

bakılır,  

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda 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 müsabakada 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. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan 

takım üstün sayılır. 

VI. Eşitliğin devam etmesi halinde sezon boyunca en az kırmızı kart gören, kırmızı kart 

sayılarının eşit olması halinde en az sarı kart gören takım üstün sayılır. 

VII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre 

ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü uygulanacak bir müsabaka 

neticesinde kazanan takım üstün sayılır. 

 
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç 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. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla 

gol atan takım üstün sayılmaz.) 

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. 

 

MADDE 10 – SARI KART UYGULAMALARI 

 
(1) 2022-2023 Sezonu TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu, TFF Futsal Ligi ve Final Turu 

müsabakalarında üst üste veya aralıklı olarak 4 (dört) sarı kart gören oyuncular bir sonraki 

müsabakada cezalı duruma düşer. 

 
(2) TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu’nda görülen sarı kartlar, TFF Futsal Ligi’ne taşınmaz. Ön 

eleme turunun son müsabakasında görülen sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen oyuncu TFF 

Futsal Ligi’nin ilk müsabakasında oynayamaz. 

 



(3) TFF Futsal Ligi’nde görülen sarı kartlar Final Turu müsabakalarına taşınmaz. TFF Futsal 

Ligi son müsabakasında görülen sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen oyuncu Final Turu ilk 

müsabakasında oynayamaz.  

 

(4) Bir sezonda görülen sarı kartlar ve cezaları sonraki sezona taşınmaz. 

 
(5) Bir sezonda TFF Futsal Ligi müsabakalarında üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı 

kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün bir sonraki resmi futsal ligi 

müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. 

Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi futsal ligi dışındaki diğer 

kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir. 

 
MADDE 11 - TEKNİK SORUMLU ve ANTRENÖRLER 

 
TFF Futsal Liginde yer alacak kulüplerde, UEFA Futsal B Lisanslı veya TFF Futsal Lisanslı 

Antrenörlük Belgesi bulunan en az 1 teknik sorumlu ve 1 antrenör bulunması zorunludur.  

 
MADDE 12 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

 
(1) Bu statüye ve diğer talimatlara aykırı davranan oyuncular, teknik adamlar, yöneticiler, kulüpler   

ve diğer ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 

 
(2) Müsabakalarda meydana gelen disiplin ihlalleriyle ilgili olarak karar verme yetkisi Amatör 

Futbol Disiplin Kurulu’na aittir. 

 
(3) TFF Futsal Ligi müsabakalarında verilen kırmızı kart cezaları ile Amatör Futbol Disiplin 

Kurulu’nun verdiği müsabakadan men cezaları, sadece TFF Futsal Ligi müsabakalarında infaz 

edilir. TFF Futsal Ligi’nde müsabakadan men cezası alan oyuncular, Futsal Ligi dışındaki diğer 

kategorilerde oynayabilir. 

 
MADDE 13 - KARARLAR ve KARARLARA İTİRAZLAR 

 
(1) Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün 

içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. 

 
(2) Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararlarına itirazlar, cezanın infazını durdurmaz ancak ilgililer 

itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler. 

 
MADDE 14 - SPORTİF EKİPMANLAR 

 
(1) Futsal Ligi müsabakalarında Futsal Oyun Kuralları ve Sportif Ekipman Talimatı’na uygun 

ekipman kullanılması zorunludur. 

 



(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı forma setini müsabakalarda yanlarında 

bulundurmaları zorunludur. 

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

yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır. 

 
(4) Müsabakalarda kauçuk tabanlı, spor salonu zeminine uygun ayakkabılar kullanılmalıdır. 

Müsabakalarda halı saha ayakkabısı kullanılamaz. 

 
(5) Müsabakalarda yer alan tüm oyuncuların, tekmelik takması / kullanması zorunludur. 

 

MADDE 15 - KUPA - MADALYALAR ve ÖDÜLLER 

 
(1) TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TFF Futsal Ligi müsabakaları sonunda 

birinci olan takımlara kupa verilir. 

 
(2) Kupa ve madalya tasarımı ile üretimine TFF karar verir. 

 
(3) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. 

 

(4) Kulüpler, TFF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak 

zorundadırlar. 

 
(5) Futsal Ligi müsabakaları sonunda şampiyon kulübün, oyuncu, teknik adam ve yöneticilerinin 

başarılarını simgeleyen en fazla 30’ar adet olmak üzere madalya verilir. 

 
(6) TFF Futsal Ligi’nin tamamlanmasından sonra aşağıda belirtilen tutarlardaki ödüller kulüplere 

verilir. 

 
i) Şampiyonluk Ödülü: 50.000 TL 

ii) İkincilik Ödülü: 30.000 TL 

iii) Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL 

 
MADDE 16 – İTİRAZLAR 

 
(1) 2022-2023 sezonu TFF Futsal Ligi’nde oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, oyunculara ve 

lisanslara yönelik itirazlar Futbol Müsabaka Talimatı’nda belirtilen usullere ve sürelere uygun 

olarak Gelişim Ligi Tertip Komitesi’ne yapılır.  

 
(2) İtirazların dikkate alınması için, itiraz dilekçesinin ve itiraz harcının TFF tarafından belirtilen 

banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin sunulması zorunludur. 

 

 

 



MADDE 17 - DEPLASMAN MASRAFLARI 

 
(1) Gerekli belgelerin (fatura, bilet, vs.) ibrazı ve Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanması 

halinde, TFF Futsal Ligi müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak üzere, karayolu ile 

gidiş - dönüş için il merkezleri arasında kat edilen kilometre başına TFF tarafından 5.00 TL 

tutarında ödeme yapılır. 

 
(2) Tek yön 100 km üzerindeki mesafelerden gelecek takımlara konaklama yaptıklarını (fatura, fiş 

vb.) belgeler ile ibraz edenlere gecelik 4.000 TL (Dörtbin Türk Lirası) konaklama bedeli ödenir. 

 
(3) Takımların müsabakaya 10’dan az sayıda oyuncuyla çıkması durumunda konaklama bedeli 

olarak gecelik 2.000 TL ödenir. 

 
(4) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın fikstür gereği oynaması gereken müsabakaya 

katılmayan kulübe yol ve konaklama masrafı ödenmez. 

 

MADDE 18 - HAKEMLER ve GÖZLEMCİ 

 
Müsabakalarda, Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan 1 gözlemci ve 4 hakem görev yapar. 2 

hakem sahada (orta ve çizgi), 1 hakem sürenin tutulmasında, 1 hakem de masada görevlidir. 

 
MADDE 19 - AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM 

 
(1) Türkiye Futsal Ligi’nde şampiyon olan kulüp, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya 

hak kazanır. İlgili uluslararası turnuvaya katılım için gerekli pasaport, vize, ulaşım ve konaklamaya 

dair işlemler ve organizasyon, katılım hakkı kazanan kulüp tarafından yapılır. 

 
(2) Katılım hakkı kazanan takıma ulaşım masrafları için her bir tur başına UEFA’nın belirlediği 

limitler dahilinde TFF tarafından destek sağlanır. Söz konusu destek kulübün hesabına yatırılır. 

 
MADDE 20- TİCARİ HAKLARIN KULLANIMI 

 
(1) TFF, Futsal Ligi ve müsabakalarına ilişkin saha içindeki reklam alanlarının tamamı ve gişe 

gelirleri, ticari haklar ile her türlü fikri ve sınai hakkın münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili 

her türlü tasarruf yetkisi TFF’ye aittir. TFF, Futsal Ligi ve müsabakalarına ilişkin ticari hakları 

futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve futbolun gelişimini sağlamak amacıyla kullanma yetkisine 

sahiptir. 

 
(2) TFF, Kulüplerin oynayacakları Futsal Ligi müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her 

türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla merkezi olarak pazarlanmasına ve yayınlanmasına yetkilidir. 

 
(3) Müsabakalara ilişkin oyuncu, teknik adam ve diğer görevlilere ait her türlü sesli, görsel ve 

işitsel görüntüler ile stadyum görüntülerini, her türlü istatiksel veri olarak veya analiz yapılması 

için ticari veya ticari olmayan amaçlarla işlenmesine, kullanılmasına ve saklanmasına, 



aktarılmasına, üçüncü kişilere alt lisans verilmesine, istatistiksel veri olarak veya analiz yapılması 

için olarak kamuoyu ile paylaşılmasına TFF yetkilidir. 

 
(4) Kulüpler, işbu maddede belirtilen hakların TFF tarafından kullanılması için gerekli tüm 

yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 

 
MADDE 21 - STATÜDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR 

 
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TFF’ye aittir. 

 

MADDE 22 - YÜRÜRLÜK 

 
Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 12.10.2022 tarihli ve 42 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 

13.10.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 21.03.2023 tarih ve 68 sayılı toplantısında, bu Statü’ye Geçici Madde 

1’in eklenmesine karar verilmiş ve bu değişiklik 22.03.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet 

sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

GEÇİCİ MADDE 1:  

 

Bu Statü’nün 4. maddesinin 3. fıkrasına göre dört devreli lig usulüne göre oynanması gereken TFF 

Futsal Ligi müsabakaları, ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle iki 

devreli lig usulüne göre oynanır. 

 

http://www.tff.org/

