
2022 – 2023 SEZONU KADIN LİGLERİ STATÜSÜ 

 

I. GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM 

 

Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 

1.Ligi, Kadınlar 2.Ligi, Kadınlar 3.Ligi ile U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası, U15 ve U13 

Kızlar Yerel Şampiyonaları’na katılım koşullarının; teknik sorumlu ve antrenörlerin, 

kulüplerin, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu 

ligler ve şampiyonalar 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) Kadın Ligleri: Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. 

Ligi’ni, 

d) Şampiyonalar: U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası ile U15 ve U13 Kızlar Yerel 

Şampiyonalarını, 

e) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni, 

f) Kulüp: Amatör veya profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan ve TFF tarafından 

tescil edilmiş spor kulüpleri veya spor anonim şirketlerini, 

g) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı, 

h) FDT: Futbol Disiplin Talimatı’nı, 

i) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu, 

j) Milli Futbolcu: Türk veya kendi ülke Milli Takımı’nın herhangi bir kategorisinde 

resmi bir müsabakada oynamış futbolcuyu, 

k) Teknik Sorumlu: Kulüpler ile imzaladıkları sözleşme uyarınca maç öncesinde, 

maç esnasında ve maç sonunda takım seçimi, taktik ve takımın antrenmanından, soyunma 

odası ve teknik alanda oyuncuların ve teknik ekibin yönetiminden sorumlu olan 

antrenörü, 

l) Saha Komiseri: Müsabakalarda, alınan güvenlik ve emniyet tedbirleri ile işbu statü 

uyarınca müsabakaların güvenli bir şekilde oynanması ve denetlenmesi için 

görevlendirilen müsabaka görevlisini,  

 

ifade eder. 

 

MADDE 3 – KATILIM 

 

(1) 2021-2022 sezonunda Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden 

kulüpler ile Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele edip bir üst lige çıkma hakkı elde eden kulüplerin, 

bu statüde belirtilen gruplar uyarınca 2022-2023 sezonunda ilgili lig müsabakalarına katılımı 

zorunludur. Bununla birlikte, lige katılımı zorunlu olan kulüplerin kadın branşlarının 

kapatılması veya işbu Statü’de belirtilen lige katılım taahhütnamesini ibraz etmeyerek lige 

katılmamaları halinde bu kulüplerin TFF hesabına yatırdıkları katılım ücreti iade edilmez ve 



müteakip sezonlarda lige katılmak istemeleri halinde ancak TFF tarafından belirlenecek diğer 

şartları sağlamaları koşuluyla Kadın Liglerine en alt ligden katılabilirler.  

 

(2) 2022-2023 sezonu sonunda Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1.Ligi ve Kadınlar 2.Ligi’nde 

mücadele etme hakkı elde eden kulüpler, 2023-2024 sezonunda ilgili Kadın Liglerine katılmak 

zorundadır. Bu zorunluluğa uymayan kulüpler hakkında bir alt lige düşme cezası verilir.  

 

(3) 2022-2023 sezonunda ilk kez Kadınlar 3.Ligi’ne katılacak kulüpler sezon öncesinde 

25.000 TL katılım ücretini TFF hesabına yatırmak zorundadır. 2022-2023 sezonunda Kadınlar 

3. Ligi’ne katılan kulüplerin 2023-2024 sezonunda bir üst lige yükselmemesi ve 2023-2024 

sezonunda Kadınlar 3. Ligi’ne katılmaması halinde; katılım ücretleri aşağıdaki koşullar saklı 

kalmak kaydıyla ve ödeme dekontu aslının yazılı başvuruyla ibrazı ile birlikte iade edilir.  

 

(4) 2023-2024 sezonu öncesinde kulüpler, her bir lig için belirlenecek yeni katılım 

ücretlerini ödemek zorundadır. Katılım ücretinin ödenmemesi halinde ilgili kulüpler 2023-

2024 sezonunda lige alınmaz.  

 

(5) Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden kulüpler herhangi bir nedenle ligden çekilir veya 

AFDK kararı ile ligden çıkarılırsa takip eden 2 sezon boyunca Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele 

edemez. Bu durumda kulüplerin TFF’ye yatırmış oldukları katılım ücreti iade edilmez ve 

başkan ile yönetim kurulu üyeleri 2 sezon boyunca diğer Kadın Ligi kulüplerinde başkan ve 

yöneticilik yapamaz.  

 

(6) 2022-2023 Sezonu Kadın Ligleri’nde yer alan kulüplerin, U17 Kızlar Türkiye 

Şampiyonası ile U15 ve U13 Kızlar Yerel Şampiyonalarından en az birine katılmaları 

zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan Kadınlar Süper Ligi kulüplerine 100.000.TL (Yüz Bin 

Türk Lirası), Kadınlar 1. Ligi kulüplerine 50.000.TL (Elli Bin Türk Lirası) ve Kadınlar 2. Ligi 

kulüplerine 25.000.TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilir. Kadınlar 3.Ligi 

kulüplerine ise lige katılım ücretleri iade edilmez. 

 

(7) İşbu statüdeki kriterleri yerine getirerek Kadın Ligleri’ne katılacak kulüpler, Türkiye 

Futbol Federasyonu resmi internet sitesi olan www.tff.org’dan Statü’nün ilanını müteakip statü 

ekinde (EK-1) bulunan “Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni imzalayarak noter 

tasdikli kulüp bilgi formu (EK-1A) ile birlikte TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar. Bu 

zorunluluğa uymayan kulüpler lige alınmaz. 

 

(8) 2022-2023 sezonunda liglerde yer almayıp sadece U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası, 

U15 veya U13 Kızlar Yerel Şampiyonalarına katılacak kulüplerin, EK-1 “Noter Tasdikli 

Katılım Formu Taahhütnamesi”ni imzalayarak ve sezon sonunda iade edilmek üzere 5.000 TL 

lige katılım bedelinin dekontunu TFF’ye ibraz etmesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan 

kulüpler şampiyonalara alınmaz. Bununla birlikte herhangi bir nedenle şampiyonalardan 

çekilen, şampiyonalardan çıkarılan veya müsabakalara çıkmadığı için hükmen mağlubiyet 

kararı ile şampiyonalardan çıkarılan kulüplere katılım bedelleri iade edilmez. 

 

(9) Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya lige başvurusu kabul 

edilmesine rağmen lige katılmayan Kadınlar Süper Ligi kulüplerine 100.000.TL (Yüz Bin Türk 

Lirası), Kadınlar 1. Ligi kulüplerine 50.000.TL (Elli Bin Türk Lirası), Kadınlar 2. Ligi ve 

Kadınlar 3. Ligi kulüplerine 25.000 TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilir. 

 

 

http://www.tff.org/


(10) 2022-2023 sezonunda Kadın Ligleri’ne katılmalarına rağmen müsabakaya gelmeyen, 

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım 

hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet 

halinde verilen puan kadar puan silinir. Ayrıca belirtilen nedenlerle oynatılmayan 

müsabakalarda rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri ilgili kulüp tarafından 

karşılanır. 

 

(11) 2022-2023 sezonunda Kadın Ligleri’nde bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya 

gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk 

eden; Kadınlar Süper Ligi kulüplerine 100.000.TL (Yüz Bin Türk Lirası), Kadınlar 1. Ligi 

kulüplerine 50.000.TL (Elli Bin Türk Lirası), Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi kulüplerine 

25.000.TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) para cezası ve hükmen mağlubiyet kararı verilerek bu 

takımlar ligden çıkartılır. Bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer 

takımlar müsabakaları oynamaksızın ilgili takımla olan müsabakalarında hükmen galip gelmiş 

sayılırlar ve Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1.Ligi, Kadınlar 2.Ligi kulüpleri ilgili madde 

gereğince bir alt lige düşer. Kadınlar 3.Lig kulüpleri ise ilgili madde gereğince takip eden 2 

sezon boyunca Kadınlar 3.Ligi’nde yer alamaz. 

 

(12) Kadınlar Ligi’nden çekilen veya herhangi bir nedenle çıkarılan kulüplerin TFF hesabına 

yatırdıkları katılım ücreti iade edilmez. 

 

(13) Gerçek veya tüzel kişiler, aynı ligdeki birden fazla kulübü yönetemez, hissedarı veya 

yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu duruma aykırı şekildeki kulüpler aynı ligdeki 

müsabakalara iştirak edemezler. Ayrı liglerde takımları bulunan söz konusu kulüplerden birinin 

sportif başarı göstererek bir üst lige çıkması halinde, aynı ligde müsabakalara iştirak etme 

hakkını kazanacaksa, bu kulüp bir üst lige çıkamaz. Ayrıca başarısının gerektirdiği herhangi 

bir ayni veya nakdi getiri bir sonraki sırada bulunan kulübe verilir. Bu halde, puan durumuna 

göre bu kulübün altında bulunan kulüp bir üst lige çıkma hakkını elde eder.  

 

MADDE 4- LİGLERİN OLUŞUMU 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri aşağıdaki şekilde; 

 

a) Kadınlar Süper Ligi: 2021-2022 sezonu sonunda puan sıralamasına göre Turkcell 

Kadın Futbol Süper Ligi’nde kalan ve play-out müsabakaları sonunda ligden düşmeyen 

takımlardan, 

 

b) Kadınlar 1.Ligi: 2021-2022 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Lig sezonu play-out 

müsabakaları sonucunda alt lige düşen takımlar ve 2021-2022 sezonu Kadınlar 2. Lig 

sezon müsabakaları ve play-off müsabakaları sonucunda üst lige çıkan takımlardan,  

 

c) Kadınlar 2.Ligi: 2021-2022 sezonu Kadınlar 2. Lig sezonu sonunda ligde kalan 

takımlar ve Kadınlar 3. Lig play-off müsabakaları sonucunda üst lige çıkan takımlardan, 

 

d) Kadınlar 3.Ligi: 2021-2022 sezonu Kadınlar 3. Ligi’nde kalan ve yeni başvuru 

yapacak kulüplerin katılımlarından, 

 

e) U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası: 2022-2023 sezonunda Kadınlar Süper Ligi, 

Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Liglerinde yer alıp başvuru yapan 

kulüpler ve liglerde yer almayıp sadece U17 yaş grubu müsabakalarına başvuran 



kulüplerin U17 takımlarından, 

 

f) U15 Kızlar Yerel Şampiyonası: 2022-2023 sezonunda Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 

1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Liglerinde yer alıp başvuru yapan kulüpler ve 

liglerde yer almayıp sadece U15 yaş grubu müsabakalarına başvuran kulüplerin U15 

takımlarından, 

 

g) U13 Kızlar Yerel Şampiyonası: 2022-2023 sezonunda Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 

1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Liglerinde yer alıp başvuru yapan kulüpler ve 

liglerde yer almayıp sadece U13 yaş grubu müsabakalarına başvuran kulüplerin U13 

takımlarından,  

 

oluşur. 

 

MADDE 5- KADIN FUTBOL LİGLERİ TERTİP KOMİTESİ  

 

(1) Kadın Futbol Ligleri Tertip Komitesi, FGD Direktörü,  TFF FGD Antrenör Eğitimcisi 

1 kişi, FGD personelleri arasından seçilecek 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. 

 

(2) Kadın Futbol Ligleri Tertip Komitesi’nin iş ve işlemleri sekretarya tarafından yürütülür. 

 

(3) Kadın Futbol Ligleri Tertip Komitesi müsabakaların organizasyonunu yürütür, 

fikstürleri hazırlar, Yerel Şampiyonaları ve Türkiye Finallerini organize eder. 

 

(4) Müsabakaların organizasyonuna ilişkin tüm talepler kulüpler tarafından Kadın Futbol 

Ligleri Tertip Komitesi’ne yazılı olarak yapılır. 

 

MADDE 6 – KADIN LİGLERİ VE ŞAMPİYONALARIN ORGANİZASYONU 
 

(1) Kadın Ligleri ve Şampiyonaların düzenlenmesi ile bu liglere ve şampiyonalara 

katılacak takımlar, müsabaka sistemi ve fikstürü TFF tarafından belirlenerek www.tff.org web 

sitesinde ilan edilir. 

 

(2) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların 

gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir. 

 

MADDE 7 - ORGANİZASYON VE SORUMLULUK 

 

(1) Kulüplerin bildirdikleri münhasır saha ve tesislerde; müsabaka öncesinde, esnasında ve 

sonrasında güvenlik, sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi hususundaki tüm 

sorumluluk ev sahibi kulübe aittir. 

 

(2) Müsabakaların oynanacağı saha ve statlarda, müsabaka başlama saatinden en az 60 

dakika önce tüm saha ve soyunma odalarının boşaltılmış olması zorunludur. 

 

(3) Kulüplerin sezon öncesinde bildirdikleri iç saha müsabakalarını oynayacağı sahaların/ 

statların koşullarının yeterli bulunmaması halinde FGD, müsabakanın başka bir saha veya statta 

oynanmasına karar verebilir. FGD tarafından bu madde kapsamında saha veya stat değişikliği 

yapılması halinde oluşacak tüm masraflar ev sahibi kulüp tarafından karşılanır. 

 

http://www.tff.org/


(4) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı ev sahibi kulübe aittir. 

 

(5) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun 

alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir. 

Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla beşer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir. 

Isınma esnasında oyuncuların yelek giymesi zorunludur. Yedek kulübesinde yer alan atletik 

performans antrenörü, ısınan futbolcuların yanında gözetimde bulunabilir.  

 

(6) Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı 

duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir. 

 

(7) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler. 

Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart 

taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları 

gerekmektedir.  

 

(8) Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri ancak mesai 

saatleri içerisinde yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen 

müsabakalarda pankartın Saha Komiseri tarafından görülmesi sağlanmalıdır.  

 

(9) Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya 

çıkmak zorundadırlar. 

 

(10) 2022-2023 sezonunda Kadın Ligleri’nde yer alan kulüplerin U15 ve U17 Milli Takım 

organizasyonlarına (Milli müsabakalar, hazırlık kampları, karma organizasyonları, milli takım 

seçmeleri vs.) aynı yaş kategorisinde en az 5 futbolcu, U19 ve A Milli Takım 

organizasyonlarına ise aynı yaş kategorisinde en az 4 futbolcu göndermesi durumunda ilgili 

kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda organizasyon tarihlerindeki Kadın Ligleri 

müsabakaları KL Tertip Komitesi tarafından ileri bir tarihe ertelenebilir. 

 

(11) Okul müsabakalarına denk gelen Kadın Ligleri müsabakalarının ertelenebilmesi için en 

az 5 futbolcunun okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi 

ile erteleme talebinde bulunacak kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce 

oyuncuların okul müsabakalarına katılacağını bildiren Valilik onaylı davet yazıları ve 

dilekçeleri ile Futbol Gelişim Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları zorunludur. Süresinde 

yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

 

(12) Müsabakaların oynanacağı saha veya tesisler ile soyunma odalarının hazırlanması, 

emniyet önlemleri, gerekli hijyen, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından ev sahibi kulüp 

sorumludur. Ev sahibi kulüpler her müsabakada yedek kulübesinde bir doktor veya sağlık 

görevlisi ve müsabakanın oynandığı stadyum/tesiste tam teşekküllü (defibrilatör cihazının da 

bulunduğu) ambulans araç ve görevlilerini bulundurmak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ev sahibi Kadınlar Süper Ligi kulüplerine 15.000 

TL, Kadınlar 1.Ligi kulüplerine 10.000 TL, Kadınlar 2.Ligi ve Kadınlar 3.Ligi kulüplerine 

5.000 TL para cezası verilir. 

 

(13) 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri’ne katılan kulüplerin ilgili yönetici ve teknik adamları, 

TFF tarafından düzenlenen tüm eğitim programlarına, turnuva organizasyon toplantılarına ve 

TFF tarafından gerekli görülmesi halinde yapılacak diğer toplantılara katılmak zorundadır. 

 



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

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

görev yaparlar. Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi 

müsabakalarında 1 saha komiseri görev alır.  

 

(15) Müsabakaların oynanacağı saha ve statlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve 

sonrasında sağlık, güvenlik, tribün düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin 

önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri yapma görevi ev sahibi kulübe aittir. Ayrıca en üst 

profesyonel ligde mücadele eden kulüplerin kadın futbol takımları; müsabakalarını elektronik 

kart uygulamasının olduğu stadyumlarda oynamaları halinde; seyirciler müsabakalara ancak 

6222 sayılı Kanun kapsamında ve elektronik kart uygulamalarına uygun olarak elektronik kart 

ile girebilirler. 

 

MADDE 8 – SAHALAR VE TESİSLER  

 

(1) Kadın Ligleri müsabakalarına katılan kulüpler, en az 2 soyunma odası ve hakem 

odasına sahip ve IFAB Oyun Kurallarında yer alan Kural-1 Oyun Alanı - (3) Ölçüler kısmına 

uygun olacak şekilde; sentetik veya doğal çim zeminli biri asıl biri yedek olmak üzere sahaları 

Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne bildirmek zorundadır. 

 

(2) Bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olmak kaydı ile kulüpler lig 

müsabakaları süresince kullanacakları müsabaka sahalarını bir asıl, bir yedek saha olarak 

belirleyerek, her iki sahanın da ilgili kurumlardan alınmış tahsis yazılarını Noter Tasdikli 

Katılım Formu ve Taahhütnamesi ile birlikte TFF’ye göndermek zorundadır. Bu maddenin 1. 

fıkrasında belirtilen saha kriterlerini yerine getirmeyen Kadınlar Süper Ligi kulüplerine 15.000 

TL, Kadınlar 1. Ligi kulüplerine 10.000 TL, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi kulüplerine 

5.000 TL para cezası verilir. İlgili para cezaları kriterler yerine getirilene kadar her müsabaka 

için verilmeye devam eder.  

 

(3) Kadın Ligleri’nde müsabaka gün, saha ve saat değişikliği, müsabaka tarihinden en geç 

7 gün önce yapılabilir. Kulüpler (ev sahibi ile misafir takım) değişiklik taleplerini Kadın Ligleri 

Tertip Komitesi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

 

(4) Müsabaka sahasının hazırlanmaması nedeniyle hakem tarafından oynatılmayan 

müsabakalar ileri bir tarihe ertelenerek ev sahibi kulübe 15.000 TL para cezası verilir. Ayrıca 

rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulübün deplasman katkı payı 

gelirlerinden kesilir. Ertelenen müsabakanın tarihi TFF tarafından belirlenir. 

 

MADDE 9- SİGORTA  

 

(1) Kulüpler, 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında 

bulunan her bir amatör futbolcunun, yurt içinde ve dışında yapacakları maçlarda, 

antrenmanlarda, maç ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıtlarda meydana gelmesi 

muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı TFF 

tarafından yapılacak sigorta poliçelerinin prim tutarının ödenmesinden yükümlüdürler.  

 

(2) Kulüpler, 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında 

bulunan amatör lisanslı futbolcuların listesini TFF’ye iletirler. Sigorta işlemleri TFF tarafından 

yapıldıktan sonra, prim tutarı ilgili kulüplerin gelirlerinden mahsup edilir. 

 



MADDE 10 - LİSANS VE TRANSFER 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 seyahat 

muvafakatnamelerinin (EK-2) TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur. 

 

(3) Kadın Ligleri’nde oynayacak futbolcuların lisans ve transfer işlemleri, bu statüde 

belirlenen hususlar saklı kalmak koşuluyla, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı ve 

2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar uyarınca yapılır. 

 

(4) Kadın futbolcuların transfer işlemleri, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek 

transfer ve tescil dönemlerinde gerçekleştirilir. Kadın Liglerinde, ilk kez (filiz) lisans çıkartma 

ve vize işlemleri yapacak olan futbolcuların tescil işlemleri, transfer ve tescil dönemlerine bağlı 

olmaksızın 2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar’da belirtilen 

tarihe kadar yapılabilir. 

 

(5) Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer işlemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge 

Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde, belgelerin asıllarının verilmesi zorunludur. 

Belgelerin asıllarını vermeyen kulüplerin işlemleri yapılmaz. 

 

(6) Kadın futbolcular, aynı sezon içerisinde en fazla iki ayrı kulübe tescil edilebilirler. Aynı 

sezon içindeki ikinci transferlerde futbolcunun yaşına bakılmaksızın kulüp muvafakati aranır. 

18 yaşın altındaki kadın futbolcular, kulüplerinin ve velisinin yazılı muvafakatlarını almadan 

transfer yapamazlar.  

 

(7) Kadın Ligleri’ne katılmayan, ligden çekilen veya herhangi bir nedenle ligden çıkarılan 

takımların, kulübün o yaş kategorisinde oynamaya hak kazanmış tüm futbolcuları ile alt yaş 

kategorilerindeki futbolcuları kulüplerinden muvafakatname almaksızın transfer dönemleri 

içinde başka bir kulübe tescil edilebilirler. 

 

(8) 18 - 25 yaş aralığındaki kadın futbolcuların transferlerinde; eski kulübüne 22.500.-TL 

katkı payı bedeli ödenir. Milli futbolcuların transferlerinde ise futbolcunun eski kulübüne 

60.000.-TL katkı payı bedeli ödenir. 

 

(9) 26 - 30 yaş aralığındaki kadın futbolcuların transferlerinde; eski kulübüne 15.000.-TL 

katkı payı bedeli ödenir. Milli futbolcuların transferlerinde ise futbolcunun eski kulübüne 

37.500 -TL katkı payı bedeli ödenir. 

 

(10) Yabancı uyruklu futbolcuların millilik statüsünün belirlenmesi için ilgili federasyondan 

yazılı olarak belge alınması zorunludur. 

 

(11) 30 yaşın üzerindeki futbolcular muvafakatname aranmaksızın bedelsiz olarak transfer 

yapabilirler. 

 

(12) 2022-2023 sezonunda tüm yaş kategorilerindeki futbolcular 2 sezon lisans işlemi 

yaptırmadıkları takdirde serbest kalırlar. 

  



(13) 2022-2023 sezonunda Kadın Ligleri ve tüm yaş kategori futbolcuları kulüplerinin ligde 

iki (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir 

şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde, 

kulüp muvafakatnamesi aranmaksızın belirlenen transfer dönemleri içinde başka bir kulübe 

transfer olabilirler.  

 

(14) 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 11 - OYUN KURALLARI  

 

(1) Kadın Ligleri’nde IFAB Uluslararası Futbol Oyun Kuralları uygulanır. 

 

(2) Kadın Ligleri müsabakalarında ve Şampiyona müsabakalarında VAR uygulaması 

(Video Yardımcı Hakem Uygulaması) yapılabilir.  

 

MADDE 12 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER ve MÜSABAKA İSİM LİSTELERİNİ 

İMZALAMAYA YETKİLİ KİŞİLER 

 

(1) Kadın Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakalarda, yedek kulübesinde 

oturmaları kaydıyla en fazla 10 yedek futbolcu, bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, 

bir kaleci antrenörü, atletik performans antrenörü, yabancı futbolcu oynatma uygunluğu 

bulunan Kadın Liglerinde bir tercüman, bir malzemeci, bir doktor ve bir masör veya 

fizyoterapist sahaya girebilir. 

 

(2) Kadın Ligleri müsabakaları, bu Statü’de yer alan zorunlu kadrolarda belirtilen kriterleri 

taşıyan bir teknik sorumlunun yönetiminde oynanır. Müsabakalarda yedek kulübesinde 

bulunan diğer kişiler takımı sevk ve idare edemez. 

 

(3) Kadın Ligleri müsabakalarında kulüpler bir kadın yöneticiye saha içerisinde görev 

vermek zorundadır. Saha içerisinde kadın teknik sorumlu veya kadın antrenörün bulunması 

halinde bu zorunluluk uygulanmaz. Bu fıkrayı ihlal eden kulüpler hakkında disiplin işlemi 

uygulanır. 

 

(4) 2022-2023 sezonu Kadınlar Süper Ligi müsabakalarında Akreditasyon Tablosunda 

(EK-4) belirtilen kişiler müsabakalarda akredite edilebilirler. Müsabakalarda akredite edilen 

görevliler ancak kendilerine ayrılan yerlerde bulunabilir. Akredite edilmedikleri alanlarda 

bulunan görevliler, Saha Komiseri tarafından sahadan çıkartılır. Saha kenarında oturmalarına 

müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya fiili olarak müdahale edemezler.  

 

MADDE 13 - FORMA SETLERİ 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri’nde Sportif Ekipman Talimatı hükümleri uygulanır. 

 

(2) 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. 

 



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

önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır. 

 

(4) Kadınlar Süper Ligi’ne katılan kulüpler, futbolcuların sezon boyunca giyecekleri 

1’den 99’a kadar olan forma numaralarının yazılı olduğu listeyi sezon başlamadan önce Futbol 

Gelişim Direktörlüğü'ne bildirmek zorundadır. 

 

(5) Kadınlar Süper 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. 

 

(6) Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Kadınlar 3. Ligi ve tüm alt yaş kategori 

müsabakalarında forma numarası takibi yapılmaz. Futbolcular lisans numarasına göre takip 

edilir ve esame listesine yazılır. Takımlar 1-99 arasındaki sırt numaralarını kullanmakta 

serbesttirler.  

 

MADDE 14 – İTİRAZLAR VE İTİRAZ ÜCRETLERİ 

 

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

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

 

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kurallarından doğan itirazlar FMT’de belirtilen usul ve 

sürelere uygun olarak yapılır. 

 

(3) Müsabaka öncesi, esnası 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 15 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

 

(1) Disiplin yargılamaları ve cezaların infazına ilişkin Futbol Disiplin Talimatı hükümleri 

uygulanır. 

 

(2) Kadın Ligleri’nde ve U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda gerçekleşen disiplin ihlalleri 

konusunda AFDK yetkilidir. 

 

(3) U15 ve U13 Kızlar Yerel Şampiyonaları’na ilişkin disiplin ihlalleri konusunda İl 

Disiplin Kurulları yetkilidir. İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı Futbol Disiplin Talimatı’nın 

87. maddesi uyarınca AFDK’ya başvurulabilir. 

 

(4) Kadın Ligleri müsabakalarında; bu statüde düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak 

Futbol Müsabaka Talimatı, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı, Futbol Kulüpleri 

Tescil Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, 2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde 

Uygulanacak Esaslar ile TFF’nin diğer ilgili talimatları ve IFAB Uluslararası Oyun Kuralları 



uygulanır. 

 

(5) Ayrıca bir ceza öngörülmediği takdirde, işbu Statü’de belirtilen yükümlülüklere 

uymadığı tespit edilen Kadınlar Süper Ligi kulüplerine 15.000 TL’ye, Kadınlar 1. Ligi 

kulüplerine 10.000 TL’ye, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi kulüplerine 5.000 TL’ye kadar 

para cezası uygulanabilir. 

 

MADDE 16 – KART UYGULAMALARI 

 

(1) Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 2. Ligi’nde Futbol Disiplin 

Talimatı’nın 93. Maddesi uyarınca sarı kart uygulaması yapılır.  

 

(2) Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 2. Ligi müsabakalarında üst üste ya 

da aralıklı olarak 4 sarı kart gören bir futbolcu cezalı duruma düştüğü kategorinin ilk resmi 

müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz. Cezalı duruma düşen futbolcu, cezalı 

duruma düştüğü kategori dışındaki oynama uygunluğu olan diğer kategorilerde oynayabilir.  

 

(3) 2022-2023 Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 2. Ligi müsabakalarında 

üst üste ya da aralıklı olarak (4) sarı kart gören bir teknik sorumlu veya görevli, kulübün aynı 

kategorideki bir sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma 

odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik sorumlu veya görevli, cezalı 

duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek 

kulübesine ve soyunma odasına girebilir.  

 

(4) Kadınlar 3. Ligi, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası ile U15 ve U13 Kızlar Yerel 

Şampiyonlarında sarı kart uygulaması yapılmaz. 

 

MADDE 17 - DEPLASMAN MASRAFLARI 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 2. Ligi’ne katılan 

tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında oynayacakları deplasman 

müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak üzere karayolu ile gidilen kilometre başına 

5.00 TL ödeme yapılır. 

 

(2) Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 2. Ligi deplasman müsabakaları için 

T.C karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve üzerindeki mesafelere gidecek olan 

kulüplere konaklama desteği 4.000 TL olarak ödenecektir.  

 

(3) Kadınlar 3. Ligi, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası, U15 ve U13 Kızlar Yerel 

Şampiyonaları takımlarına grup müsabakalarında yol ve konaklama desteği verilmez. Bununla 

birlikte, Kadınlar 3. Ligi takımlarına gruplardaki sıralama doğrultusunda, ilk devre sonunda 

gruplarında ilk iki sırada bulunan takımlara ve sezon sonunda gruplarını ilk iki sırada 

tamamlayan takımlara 1. ve 2. fıkrada belirlenen usule uygun olarak ilgili devrede oynanan 

deplasman müsabakaları için yol ve konaklama desteği ödenir. 

 

(4) U17 Kızlar Türkiye Şampiyonasında Play-Off ve Final Grubu takımlarına katkı payı 

ödenir. 

 

(5) Kadınlar 3. Ligi ve U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında katkı payı 

alacak takımların sıralamaları belirlendikten sonra, Belediye veya Büyükşehir Belediye 



sınırları dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini 

karşılamak üzere karayolu ile gidilen kilometre başına 5.00 TL ödeme yapılır. Deplasman 

müsabakaları için TC karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve üzerindeki mesafelere 

gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 4.000 TL verilir. 

 

(6) Yol ve konaklama desteği ödenecek Kadın Liglerinde müsabakalarda, müsabaka isim 

listesine 14’ten az futbolcu yazan kulüplere yol ve konaklama desteğinin yarısı ödenir. 

Müsabakalara 9 kişiden az bir kadroyla çıkan takımlara yol ve konaklama desteği ödenmez. 

 

(7) Tek yönde 200 km’den fazla deplasman seyahati olması halinde takımlar konaklama 

yapmak zorundadır. Aksi halde ilgili kulübe konaklama desteği ödenmez. 

 

(8) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge 

Müdürlükleri aracılığıyla, her müsabakanın ardından TFF’ye iletilir. Deplasman 

müsabakalarında, konaklama desteğinin alınabilmesi için konaklanan otele veya tesise ait 

fatura / gider makbuzu fotokopisi ibraz edilmelidir. 

 

II- 2022-2023 SEZONU KADIN LİGLERİ MÜSABAKA SİSTEMİ 

 

MADDE 18- MÜSABAKA SİSTEMLERİ 

 

A- KADINLAR SÜPER LİGİ: 

 

(1) 2022-2023 Sezonu Kadınlar Süper Ligi: 2021-2022 sezonu sonunda puan 

sıralamasına göre Kadınlar Süper Ligi’nde kalan ve play-out müsabakaları sonunda ligden 

düşmeyen takımlardan; coğrafi dağılım ve idari yapı kriterlerine bağlı olarak 2 farklı grupta çift 

devre lig usulü şeklinde düzenlenir. 

 

(2) Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme 

talebi kabul edilen kulüpler nedeniyle; 2022-2023 sezonu Kadınlar Süper Liginde, ligden 

çekilen ve çıkarılan takımlar dikkate alınmaksızın oluşan puan tablosunda A Grubunu son 

sırada, B Grubunu son iki sırada tamamlayan takımlar arasında aşağıda esasları belirtilen Play-

Out müsabakaları oynanır. Play-Out müsabakaları sonunda 2 takım Kadınlar 1. Ligine düşer. 

 

Kadınlar Süper Ligi grup belirleme esasları: 

 

a) Doğu Akdeniz Bölgesi Takımları (Adana İdmanyurduspor ve Hatayspor) iki ayrı grupta 

yer alır, 

 

b) İç Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi Takımları (ABB Fomget G.S.K. ve Kdz. Ereğli 

Bld. Spor) iki yarı grupta yer alır, 

 

c) Doğu Anadolu Bölgesi Takımları (Amed Sportif Faaliyetler ve Hakkarigücüspor) iki 

ayrı grupta yer alır, 

 

d) İstanbul Takımları I (Ataşehir Bld. Spor, Dudullu, Fatih Vatanspor ve Kireçburnu) 2’şer 

takım olarak ayrı gruplarda yer alır, 

 

e) Ege Bölgesi Takımları (Altay ve Konak Bld. Spor) iki ayrı grupta yer alır, 

 



f) Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Takımları (Trabzonspor AŞ ve 

Algspor) iki ayrı grupta yer alır, 

 

g) İstanbul Takımları II (Beşiktaş AŞ, Fenerbahçe AŞ, Galatasaray AŞ ve Wulfz Fatih 

Karagümrük) 2’şer takım olarak ayrı gruplarda yer alır, 

 

h) Akdeniz Bölgesi Takımı (1207 Antalyaspor) A veya B Grubu’nda yer alır. 

 

Kadınlar Süper Ligi Play-Off sistemi: 

 

a) Çift devreli lig müsabakaları sonunda ligde grubunda puan sıralamasında 1. olan 

takımlar doğrudan Play-Off Çeyrek Finaline yükselir. Lig müsabakaları sonunda A Grubunda 

2., 3., 4., 5., 6., 7. sırayı alan altı takım ve B Grubunda 2., 3., 4., 5., 6., 7. sırayı alan altı takım 

Play-Off 1. Tur Müsabakaları oynarlar.  

  

b) Play-Off 1.Tur: Lig grupları puan sıralamasına göre; A grubunda 2. olan takım ile 

B grubunda 7. olan takım; A grubunda 3. olan takım ile B grubunda 6. olan takım; A grubunda 

4. olan takım ile B grubunda 5. olan takım; A grubunda 5. olan takım ile B grubunda 4. olan 

takım; A grubunda 6. olan takım ile B grubunda 3. olan takım; A grubunda 7. olan takım ile 

B grubunda 2. olan takım eşleşir. Play-Off 1.tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre ve 

ilk müsabaka, ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında olacak şekilde oynanır. 

Müsabakalar sonucunda eşitlik olması halinde 2. karşılaşmanın sonunda 15’er dakikalık iki 

uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı 

noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda üst tura çıkan takım belirlenir.  

 

c) Play-Off Çeyrek Final: Play-off 1.tur müsabakaları sonucunda kazanan takımlar, 

Çeyrek Final 1 müsabakası: A grubunda 4. olan takım – B grubunda 5. olan takım müsabakası 

galibi(A4-B5) ile A grubunda 1. olan takım arasında; Çeyrek Final 2 müsabakası: A grubunda 

5. olan takım - B grubunda 4. olan takım müsabakasının galibi(A5-B4) ile B grubunda 1. olan 

takım arasında; Çeyrek Final 3 müsabakası: A grubunda 2. olan takım – B grubunda 7. olan 

takım müsabakası galibi(A2-B7) ile B grubunda 3. olan takım - A grubunda 6. olan takım 

müsabakası galibi(B3-A6); Çeyrek Final 4 müsabakası: B grubunda 6. olan takım – A 

grubunda 3. olan takım müsabakası galibi(A3-B6) ile A grubunda 7. olan takım ile - B 

grubunda 2. olan takım müsabakası galipleri(A7-B2) play-off çeyrek final müsabakalarında 

eşleşirler. Çeyrek Final Play-off müsabakaları çift maç eleme usulüyle oynanır. Müsabakalar 

sonucunda eşitlik olması halinde 2. karşılaşmanın sonunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi 

oynanır. Uzatma devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı noktasından 

yapılacak vuruşlar sonucunda üst tura çıkan takım belirlenir. 

 

d) Play-Off Yarı Final: Çeyrek Final Play-off müsabakaları sonucunda Çeyrek Final 1 

galibi ile Çeyrek Final 4 galibi, Çeyrek Final 2 galibi ile Çeyrek Final 3 galibi eşleşirler. Play-

off yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüyle oynanır. Müsabakalar sonucunda eşitlik 

olması halinde 2. karşılaşmanın sonunda 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma 

devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı noktasından yapılacak vuruşlar 

sonucunda üst tura çıkan takım belirlenir. 

 

e) Play-Off Final: Play-Off Yarı Final Müsabakalarını kazanan takımlar, TFF tarafından 

tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle Play-Off Final Müsabakası oynar. Final 

müsabakası normal sürede berabere sonuçlanırsa 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. 

Uzatma devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı noktasından yapılacak 



vuruşlar sonucunda kazanan takım Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olur.  

 

Kadınlar Süper Ligi Play-Out Sistemi 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadınlar Süper Ligi müsabakalarının tamamlanması ile ligden 

çekilen ve çıkarılan takımlar dikkate alınmaksızın oluşan puan tablosunda A Grubunu son 

sırada B Grubunu son 2 sırada tamamlayan 3 takım arasında çift devreli lig usulü play-out 

müsabakaları oynanır.  

 

(2) Play-out müsabakaları sonuçlarına göre oluşan puan tablosunda son 2 sırada yer alan 

takımlar Kadınlar 1. Ligine düşer. 

 

B- KADINLAR 1. LİGİ: 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadınlar 1. Ligi; 2021-2022 sezonu sonunda Kadınlar Süper 

Ligi’nden bir alt lige düşen takımlar ve 2021-2022 sezonu sonunda Kadınlar 2. Ligi’nde bir üst 

lige çıkmaya hak kazanan takımların katılımı ile tek grupta çift devre lig usulü şeklinde 

düzenlenir. 

 

(2) Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme 

talebi kabul edilen kulüpler nedeniyle 2022-2023 sezonu Kadınlar 1. Liginde ligden düşme 

uygulanmaz. 

 

Kadınlar 1.Lig play-off sistemi: 

 

a) Çift devreli lig müsabakaları sonunda puan sıralamasında 1. olan takım Kadınlar Süper 

Ligi’ne yükselir. 

 

b) Lig’de puan sıralamasında 2. olan takım doğrudan Play Off Finaline yükselir. Lig 

müsabakaları sonunda 3., 4., 5. ve 6. sırayı alan dört takım Play-Off Müsabakaları oynar.  

 

c) Play-Off 1. Tur müsabakaları: Lig puan sıralamasına göre 3. olan takım ile 6. olan takım; 

4. olan takım ile 5. olan takım Play-Off 1.Tur müsabakalarında eşleşir ve TFF tarafından tespit 

edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle Play-Off 1.Tur müsabakası oynar. 

Müsabakalar sonucunda eşitlik olması halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. 

Uzatma devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı noktasından yapılacak 

vuruşlar sonucunda üst tura çıkan takım belirlenir.  

 

d) Play-Off 2. Tur Müsabakaları: Play-Off 1.Tur Müsabakalarını kazanan takımlar, TFF 

tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle Play-Off 2.Tur Müsabakası 

oynar. Play-Off 2. Tur müsabakasının normal sürede berabere sonuçlanması halinde 

müsabakayı kazanacak takım penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda belirlenir. 

  

e) Play-Off Final: Kadınlar 1. Lig puan sıralamasına göre ligi 2. sırada tamamlayan takım ile 

Play-Off 2. tur müsabakasının galibi TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç 

eleme usulüyle Play-Off Final Müsabakası oynar. Final müsabakasının normal sürede berabere 

sonuçlanması halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinin de 

eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda kazanan 

takım Kadınlar Süper Ligi’ne yükselir. 

 



C- KADINLAR 2. LİGİ: 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadınlar 2. Ligi; kural olarak 2021-2022 sezonu sonunda Kadınlar 

2. Ligi’nde kalan takımlar ile Kadınlar 3.Ligi Play Off müsabakaları sonucu üst lige çıkma 

hakkı kazanan takımların katılımlarıyla oluşur.  

 

(2) 2022-2023 sezonu Kadınlar 2. Ligine katılma hakkı olmasına rağmen katılmayan iki 

kulüp ve ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme 

talebi kabul edilen kulüpler  nedeniyle; 2022-2023 sezonu Kadınlar 2. Ligi toplam 20 takımın 

katılımından oluşur. Sezon müsabakaları 6 takımlı 1 ve 7 takımlı 2 olmak üzere toplam 3 grupta 

oynanır.  
 

(3) Gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım sezon sonunda direkt olarak Kadınlar 1. 

Ligi’ne yükselir.  

 

(4) Gruplarını son sırada tamamlayan 3 takım Kadınlar 3. Ligi’ne düşer. 

 

Kadınlar 2. Ligi play-off sistemi: 

 

Kadınlar 1. Ligi’ne yükselecek son iki takımın belirlenmesi için, gruplarını 2. ve 3. sırada 

tamamlayan 6 takım ile gruplarını 4. sırada tamamlayan en yüksek puan ve averaja sahip 2 

takımın katılımıyla toplam 8 takım arasında play-off müsabakaları oynanır.  

 

Gruplarında 4. olan takımlar arasında en yüksek puan ve averaja sahip 2 takım belirlenmesinde; 

7 takımlı gruplarda grup müsabakalarını son sırada tamamlayan takımla oynanan müsabakalar 

hariç olmak üzere, 3 grup 4.sü takım arasında diğer müsabakalarda aldıkları puan ve averajlara 

göre sıralama yapılır ve Play-Off müsabakalarına kalacak son iki takım da bu şekilde belirlenir.   

 

Gruplarında 2. olan takımlar ile 3.ler arasında en yüksek puan ve averaja sahip takım Play-Off 

ilk turunda seri başı olur. 7 takımlı grupları 3. sırada tamamlayan takımların puan ve averajı 

hesaplanırken son sıradaki takımla oynadıkları müsabakalar dikkate alınmaz.  

 

En yüksek puan ve averaja sahip takımlar ile 3.ler arasında seri başı takım belirlenirken puan 

ve averajlar arasında eşitlik olması durumunda, en fazla gol atan, en az kırmızı kart ve en az 

sarı kart cezası alan takımlar üstün kabul edilir. 

 

Yapılacak kura çekimi ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlenir. Play-Off Çeyrek ve 

Yarı Final müsabakaları TFF tarafından tespit edilecek tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle 

oynanır. Müsabakalar sonucunda eşitlik olması halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi 

oynanır. Uzatma devrelerinin de eşitlikle sonuçlanması durumunda penaltı noktasından 

yapılacak vuruşlar sonucunda kazanan takım belirlenir. 

 

Play-off final müsabakası oynanmayacak olup, yarı final müsabakalarını kazanan 2 takım 2023-

2024 sezonunda Kadınlar 1. Ligine yükselir.  

 

D- KADINLAR 3. LİGİ:  

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadınlar 3. Ligi; 2021-2022 sezonunda Kadınlar 3. Ligi’ne katılan 

takımlardan bir üst lige çıkma hakkı elde edemeyen takımlar ve Kadınlar 3. Ligine katılım için 

başvuru şartlarını yerine getiren yeni takımlardan oluşur. 



 

(2) Bölgesel olarak grupların belirlenmesine müteakip müsabakalar çift devre lig usulü 

şeklinde düzenlenecektir. Lig müsabakaları sonunda Kadınlar 2. Ligi’ne yükselecek 5 takımın 

belirleneceği Play-Off Müsabakaları oynanır.  
 

(3) Kadınlar 3. Ligi Play-Off müsabaka sistemi lige katılım başvurusu yapacak ve lige 

kabulü gerçekleşen kulüplerin belirlenmesi sonrasında TFF resmi sitesinde ilan edilir. 
 

(4) Kadınlar 3. Ligi’nde düşme yoktur. 

 

E- U17 KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI: 

 

(1) 2022-2023 sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılacak kulüpler, ilgili 

statünün www.tff.org internet sitesinden yayınlanmasını müteakip ilan edilecek tarihlerde EK-1 

“Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni FGD’ye ibraz etmek zorundadır. Bu 

zorunluluğa   uymayan kulüpler şampiyonaya alınmaz. 

 

(2) Müsabakaların oynanacağı bölgeler ve müsabaka sistemi, takımların katılım durumuna 

göre belirlenecektir. 
 

(3) U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları ilgili ASKF Başkanlıkları’nın yapacağı 

ve TFF tarafından onaylanacak planlama çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
 

(4) U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabaka sistemi lige katılım başvurusu yapacak ve 

lige kabulü gerçekleşen kulüplerin belirlenmesi sonrasında TFF resmi sitesinde ilan edilir. 
 

(5) Kadın Ligleri’ne katılmayan, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası’na katılmak isteyen 

kulüpler kadın branşını açmak koşuluyla ilgili yaş kategorilerinde şampiyonalara 

katılabileceklerdir. 

 

F- U15 KIZLAR YEREL ŞAMPİYONASI: 

 

(1) 2022-2023 sezonu U15 Kızlar Yerel Şampiyonası’na katılacak kulüpler, ilgili statünün 

www.tff.org internet sitesinden yayınlanmasını müteakip ilan edilecek tarihlerde EK-1 “Noter 

Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni FGD’ye ibraz etmek zorundadır. Bu zorunluluğa     

uymayan kulüpler şampiyonaya alınmaz. 

 

(2) U15 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabakalarının planlanmasında birbirine 100 km’den 

fazla mesafe olmayacak illerde en az 4 kulübün katılımı doğrultusunda gruplar oluşur. Bölgeler 

ve müsabaka sistemi takımların katılım durumuna göre belirlenecektir. 
 

(3) U15 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabakaları ilgili ASKF Başkanlıkları’nın yapacağı ve 

TFF tarafından onaylanacak planlama çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
 

(4) U15 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabaka sistemi lige katılım başvurusu yapacak ve lige 

kabulü gerçekleşen kulüplerin belirlenmesi sonrasında TFF resmi sitesinde ilan edilir. 
 

(5) Kadın Ligleri’ne katılmayan, U15 Kızlar Yerel Şampiyonasına katılmak isteyen 

kulüpler kadın branşını açmak koşuluyla ilgili yaş kategorilerinde yerel şampiyonalara 

katılabileceklerdir. 
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G- U13 KIZLAR YEREL ŞAMPİYONASI: 

 

(1) 2022-2023 sezonu U13 Kızlar Yerel Şampiyonası’na katılacak kulüpler, ilgili statünün 

www.tff.org internet sitesinden yayınlanmasını müteakip ilan edilecek tarihlerde EK-1 “Noter 

Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni FGD’ye ibraz etmek zorundadır. Bu zorunluluğa     

uymayan kulüpler şampiyonaya alınmaz. 

 

(2) U13 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabakalarının planlanmasında birbirine 50 km’den 

fazla mesafe olmayacak illerde en az 4 kulübün katılımı doğrultusunda gruplar oluşur. Bölgeler 

ve müsabaka sistemi takımların katılım durumuna göre belirlenecektir. 

 

(3) U13 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabakaları ilgili ASKF Başkanlıkları’nın yapacağı ve 

TFF tarafından onaylanacak planlama çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

(4) U13 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabaka sistemi lige katılım başvurusu yapacak ve lige 

kabulü gerçekleşen kulüplerin belirlenmesi sonrasında TFF resmi sitesinde ilan edilir. 
 

(5) Kadın Ligleri’ne katılmayan, U13 Kızlar Yerel Şampiyonası’na katılmak isteyen 

kulüpler kadın branşını açmak koşuluyla ilgili yaş kategorilerinde yerel şampiyonalara 

katılabileceklerdir. 

 

MADDE 19 - PUAN ve AVERAJ USULLERİ 

 

(1) Kadın Ligleri’nde ve şampiyonalarda puan ve averaj usulleri aşağıdaki şekilde 

belirlenir. 

 

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. (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 takımın arasında eşitliğin devam etmesi halinde genel 

puantajdaki gol averajına bakılmaksızın, takımlara tek maç eleme usulüne göre bir maç 

yaptırılır, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. 

 

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. (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 
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ise genel puantajdaki gol averajına bakılır. 

VI. Takımların gol averajları da 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 veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi 

halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü 

müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. 

 

(2) Aynı puana sahip iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda müsabakalar 

tek       devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları tek müsabaka, çift devreli oynanıyorsa 

kendi aralarında oynadıkları iki müsabakaya bakarak üstün taraf tespit edilir. 

 

(3) İki veya daha fazla takım arasında olan puan eşitliği, bir üst lige yükselmesi veya bir 

alt lige düşmesi kesinleşmiş takımlar arasında olursa bu takımlar arasında müsabaka 

oynatılmasına gerek yoktur. 

 

(4) Hükmen yenilgisi olup olmadığına bakıldığında hem ligdeki hem de Play-Off’daki 

hükmen yenilgiler dikkate alınır. 

 

MADDE 20-UEFA ORGANİZASYONLARI 

 

Kadınlar Süper Ligi Play-Off müsabakaları sonunda 2022-2023 futbol sezonunu şampiyon 

olarak tamamlayan 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. 

 

III- FUTBOLCU ve TEKNİK SORUMLU UYGUNLUKLARI 

 

MADDE 21 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

  

(1) Kadın Ligleri’nde 31.12.2007 tarihi ve öncesinde doğmuş futbolcular oynayabilirler. 

Sadece Kadınlar 3. Ligi’nde 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihlerinde doğmuş (bu tarihler dahil) 

olan en fazla 3 (üç) lisanslı futbolcu müsabakalarda yer alabilir. 

 

(2) Kadınlar Süper Ligi takımları, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en 

fazla 6 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla sekiz (8) yabancı 

uyruklu futbolcu tescil ettirebilirler.  
 

(3) Kadınlar 1. Ligi takımları en fazla üç (3) yabancı uyruklu futbolcu tescil ettirebilirler.  
 

(4) 2022-2023 sezonunda Kadınlar Süper Ligi’nde ve Kadınlar 1. Ligi’nde yer alacak 

yabancı futbolcuların oturma izinleri için kulüplerin yazılı talebi doğrultusunda, sadece 2022-

2023 Sezonu’nda geçerli olmak üzere, yabancı futbolcu oturma izinleri için Göç İdaresi’ne 

verilmek üzere TFF tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenir.  
 

(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 ilgili sezonu kapsayan oturma izni alınması durumunda 

TFF tarafından futbolcuya lisans verilir.  
 

(6) U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2006 ile 31.12.2008 tarihleri 

arasında doğmuş (bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular oynayabilecektir. Takımlarda 

yabancı uyruklu futbolcu yer alamaz.  
 

(7) U15 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2008 ile 31.12.2010 tarihleri 

arasında doğmuş (bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular oynayabilecektir. Takımlarda 

yabancı uyruklu futbolcu yer alamaz.  
 

(8) U13 Kızlar Yerel Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2010 ile 31.12.2012 tarihleri 

arasında doğmuş (bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular oynayabilecektir. Takımlarda 

yabancı uyruklu futbolcu yer alamaz.  
 

(9) Kadın Ligleri’nde yer alacak takımların listeleri en az 14 en fazla 35 futbolcudan oluşur. 

Futbolcuların bu maddede belirtilen yaş uygunluğuna göre TFF’ye tescilli olması zorunludur. 
 

(10) U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası ile U15 Kızlar Yerel Şampiyonası’nda yer alacak 

takımların listeleri en az 14 en fazla 35 futbolcudan oluşur. U-13 Yerel Kızlar Şampiyonası’nda 

yer alacak takımların listeleri en az 10 futbolcudan oluşur. Futbolcuların bu maddede belirtilen 

yaş uygunluğuna göre TFF’ye tescilli olması zorunludur.  

 

MADDE 22 - TEKNİK SORUMLULARIN UYGUNLUĞU 

 

(1) Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden kulüplerde en az “UEFA A” lisansına sahip bir 

teknik sorumlu ile birlikte ayrıca bir antrenörün bulunması zorunludur. Bununla birlikte UEFA 

kulüpler müsabakalarına katılacak takımların ilgili müsabaka düzenlemelerine uygun teknik 

kadro bulundurması gerekmektedir. 

 

(2) Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden kulüplerde en az “UEFA B” lisansına sahip bir 

teknik sorumlu ile birlikte ayrıca bir antrenörün bulunması zorunludur.  

 

(3) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden kulüplerde en az “TFF Grassroots C” lisansına 

sahip bir teknik sorumlu ile birlikte ayrıca bir antrenörün bulunması zorunludur. 

 

(4) Kadınlar 3. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumluların en az “TFF Grassroots C” 

lisansına sahip olmaları zorunludur.  

 

(5) U13 ve U15 Kızlar Yerel Şampiyonaları ile U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası yaş 

gruplarında mücadele eden kulüplerde en az TFF Grassroots C lisansa sahip bir teknik sorumlu 

bulunması zorunludur.  

 

(6) Tek seferde 7 ve toplamda 14 veya üzerinde müsabakada soyunma odası ve yedek 

kulübesine giriş yasağı veya tek seferde en az 52 gün veya toplamda 100 gün veya üzerinde hak 

mahrumiyeti cezası almış olan Teknik sorumlular, antrenörler, kaleci antrenörler, atletik 

performans antrenörleri, doktorlar, masörler veya fizyoterapistler devam eden sezon ve takip 

eden sezonda Kadın Ligleri’ne katılan takımlarda görev alamazlar. (Müsabaka isim listesine 

cezalı veya tedbirli futbolcu yazılması ile oyuncu uygunluğu olmayan futbolcuların yazılması 

nedeni ile alınan cezalar bu madde kapsamında değildir.)  

 



(7) 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri’nde görevli teknik sorumlular TFF Futbol Gelişim 

Direktörlüğü tarafından yapılacak olan her türlü seminer, çalıştay, online bilgilendirme 

toplantısı ve eğitim faaliyetine katılmak zorundadır. Teknik sorumlular , geçerli bir mazeretleri 

olmaksızın eğitim programlarına katılmadıkları takdirde bu teknik sorumluların bağlı 

bulundukları kulüplere 10.000 TL’ye kadar para cezası verilir.  

 

(8) İşbu maddenin 1., 2., 3., 4., ve 5. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü sezon 

başlangıcından itibaren 2 hafta içinde yerine getirmeyen kulüplere her hafta için 10.000 TL’ye 

kadar para cezası verilir. İlgili yaş kategorisi teknik sorumlusunun kabul edilebilir mazeret ile 

müsabakaya çıkamaması ve bu mazeretini TFF’ye sunması ve TFF tarafından kabul edilmesi 

durumunda sadece 2 haftalık bir süre için lisans uygunluğuna sahip farklı yaş kategorisi teknik 

sorumlusu ilgili yaş kategorisinde sahaya çıkabilir.  

 

MADDE 23 - MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

(1) 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri müsabakalarına, müsabaka kadrosunda bulunan 

futbolcuların isimlerini ve forma numaralarını içeren TFF resmi internet sitesinde yayınlanan 

tek tip müsabaka isim listesi teknik sorumlu veya teknik sorumlunun sahada hazır bulunmaması 

durumunda antrenör tarafından imzalanarak, en geç müsabakanın başlamasından 60 dakika 

önce müsabaka hakemine teslim edilir. 

 

(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alan ve saha içi giriş kartı bulunan yöneticisi, 

teknik sorumlu veya antrenörlerden birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” 

imzalaması zorunludur. 
 

(3) Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler 

müsabaka gününde cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar. 
 

(4) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem 

tarafından oynatılmayacak olup, oynatılmayan müsabakalar hakkında hükmen mağlubiyet 

kararı verilir. Bu durumda müsabakanın hakem, gözlemci, saha komiseri, personel ve rakip 

kulübün ulaşım - konaklama masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir. 
 

(5) Bir takım 9 kişiden daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Müsabaka 

başlamadan önce müsabaka isim listesinin imzalanarak hakeme verilmesi zorunludur. 

Müsabaka isim listesine 11 futbolcu yazılmasına rağmen 11 futbolcudan daha az bir kadro ile 

(en az 9 futbolcu) müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi yazılı 

futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler. Müsabakadan önce, 

müsabaka isim listesi futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenir, imzalanarak kabul 

edilir. 
 

(6) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile 

çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) 

kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam edilmez. Bu durumda takım, Disiplin Kurulu 

tarafından hükmen mağlup edilir. 
 

(7) 2022-2023 sezonu Kadın Ligleri müsabakalarında toplam beş oyuncu değişikliği 

kullanma hakkı mevcuttur. Takımlar toplam beş oyuncu değişikliğini üç defada yapabilirler; 

devre arasında yapılan oyuncu değişiklikleri bu sayının dışındadır. Takımlar oyuncu değişiklik 

haklarının kullanılıp kullanılmayacağını serbestçe belirleyebilir.  
 



(8) Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, 

takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 oyuncu değişikliği yapabilir. 

 

MADDE 24 – KUPA, MADALYA ve ÖDÜLLER 
 

(1)  2022-2023 sezonu sonunda Kadınlar Süper Ligi Play-Off final müsabakasını kazanan 

takıma 1.000.000 TL para ödülü, 30 adet madalya ve şampiyonluk kupası verilir. Kadınlar 

Süper Ligi Play-Off final müsabakasını kaybeden takıma 750.000 TL para ödülü ve 30 adet 

madalya verilir. Play-Off yarı finalinde mücadele eden diğer iki takıma 500.000’er TL para 

ödülü verilir.  

 

(2) 2022-2023 sezonu sonunda Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan takıma 

250.000 TL para ödülü, 30 adet madalya ve kupa verilir. Play off müsabakaları sonucunda 

Kadınlar Süper Ligi’ne çıkma hakkı elde eden takıma 200.000 TL, 30 adet madalya ve kupa 

verilir. Play-Off müsabakasında mağlup olan takıma 30 adet madalya verilir. 

 

(3) 2022-2023 sezonu sonunda Kadınlar 2. Ligi’nde gruplarını 1. sırada tamamlayan 3 

takıma ve Play-Off müsabakaları sonucunda Kadınlar 1. Ligi’ne çıkma hakkı elde eden 2 

takıma 100.000’er TL para ödülü verilir.  

 

(4) 2022-2023 sezonu sonunda Kadınlar 3. Ligi’nden Kadınlar 2. Ligi’ne çıkan 5 takıma 

50.000’er TL para ödülü verilir.  

 

(5) 2022-2023 sezonunda U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonunda Türkiye 

birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan takımlara 30’ar adet madalya verilir. 

 

(6) Bu madde kapsamında ödül almaya hak kazanan kulüplere ödül tutarları 2023-2024 

sezonu öncesi ödenir. Bununla birlikte para ödülü, hak kazanan kulübün 2023-2024 sezonunda 

lige katılmaması halinde katılmayan takım yerine sonra gelen takıma verilir. 

 

MADDE 25 – YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESCİL ve VİZE 

İŞLEMLERİ 

 

(1) Kadınlar Süper Ligi ve 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 Süper Ligi takımları en fazla sekiz (8), Kadınlar 1.Ligi takımları en fazla üç 

(3) yabancı uyruklu futbolcu tescil ettirebilirler. 

 

(3) Yabancı uyruklu futbolcuların filiz lisans, vize ve transfer işlemleri 2022-2023 

Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar’da belirtilen oturma izin süreleri 

dâhilinde düzenlenir. 

 

(4) Kadınlar Süper Ligi kulüplerinin kadrolarında bulunan yabancı uyruklu futbolcuların 

tamamı müsabaka isim listesine yazılabilir. Müsabaka isim listesine yazılan yabancı uyruklu 

futbolculardan yalnızca 6 tanesi aynı anda saha içerisinde bulunabilir. Kadınlar 1.Ligi 

kulüpleri kadrolarında bulundurdukları yabancı uyruklu futbolcuların tamamını müsabaka 

isim listesine yazabilir ve aynı anda saha içerisinde bulundurabilirler.  

 



(5)  2023-2024 sezonunda Kadınlar Süper Ligi kulüpleri en fazla 6 (altı) ve Kadınlar 1. 

Ligi Kulüpleri en fazla 3 (üç) yabancı uyruklu futbolcu tescil ettirebilirler. 

 

(6) 2022-2023 sezonunda Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar 1.Ligi’nde yer alacak yabancı 

futbolcuların oturma                      izinleri için kulüplerin ön başvurularını Göç İdaresi’ne yaptıktan sonra ilgili 

TFF Bölge Müdürlüklerine lisans başvuru evraklarının sunulması zorunludur.  

 

(7) 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 ilgili sezonu kapsayan oturma izni alınması durumunda 

TFF tarafından futbolcuya lisans verilir. 

 

(8) Bakanlar Kurulu Kararı ile TC vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, 

vatandaşlığa kabul için yapmış olduğu ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak üç yıl sonra Türk 

futbolcu sıfatı ile oynayabilir. 

 

(9) 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. 

 

(10) 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 

Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır.  

 

IV. TİCARİ HAKLAR 

 

MADDE 26 - TİCARİ HAKLARIN KULLANIMI 

 

(1) TFF, Kadın Ligleri ve müsabakalarına ilişkin ticari haklar ile her türlü fikri ve sınai 

hakkın münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi TFF’ye aittir. TFF, 

Kadın Ligleri ve müsabakalarına ilişkin ticari hakları futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve 

futbolun gelişimini sağlamak amacıyla kullanma yetkisine sahiptir. 

 

(2) TFF, Kulüplerin oynayacakları Kadın Ligleri müsabakalarının televizyon, radyo, 

internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla merkezi olarak pazarlanmasına ve 

yayınlanmasına yetkilidir. 

 

(3) Müsabakalara ilişkin futbolcu, 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 27 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER  
 

İşbu statü ve ilgili talimatlarda hükme bağlanmamış hususlar hakkında karar vermeye TFF 

yetkilidir.  



MADDE 28 - YÜRÜRLÜK  
 

Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 01.09.2022 tarih ve 36 sayılı toplantısında alınan kararla 

kabul edilmiş ve 29.09.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 19.11.2022 tarih ve 43 sayılı toplantısında bu Statü’nün 8. 

maddesinin 1. fıkrası ile Ek-3 Kural-1’in değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 

28.11.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarih ve 44 sayılı toplantısında bu Statü’nün 24. 

maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 

15.12.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

TFF Yönetim Kurulu’nun 11.01.2023 tarih ve 49 sayılı toplantısında bu Statü’nün 12. 

maddesinin 1. fıkrası ile EK-4’ünün değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 

26.01.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 
TFF Yönetim Kurulu’nun 02.03.2023 tarih ve 62 sayılı toplantısında bu Statü’nün 18. 

maddesinin A-KADINLAR SÜPER LİGİ bölümünün 2. fıkrasının değiştirilmesine ve Kadınlar 

Süper Ligi Play-Out Sistemi eklenmesine, B-KADINLAR 1. LİGİ bölümünün 2. fıkrasının, C- 

KADINLAR 2. LİGİ bölümünün ve Kadınlar 2. Ligi play-off sisteminin, D KADINLAR 3. 

LİGİ bölümünün 2. Fıkrasının,  21. maddesinin 1. fıkrası ile 24. maddesinin 3. ve 4. fıkralarının 

değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 10.03.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet 

sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
TFF Yönetim Kurulu’nun 28.03.2023 tarih ve 69 sayılı toplantısında bu Statü’nün 18. 

maddesinin A-KADINLAR SÜPER LİGİ bölümünün 2. fıkrasının ve Kadınlar Süper Ligi Play-

Out Sistemi bölümünün 1. ve 2. fıkralarının değiştirilmesine karar verilmiş ve bu değişiklikler 

31.03.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 



EK-1 2022-2023 SEZONU KADIN LİGLERİ KATILIM FORMU ve TAAHHÜTNAMESİ 

Kulübün Adı / Ligi / Kulüp 

Kodu 
 

A Takım Müsabakaları Asil 

Sahası 

Saha İsmi - Adres: 

 

A Takım Müsabakaları Yedek 

Sahası 

Saha İsmi - Adres: 

U13 - U15 - U17 Müsabakaları 

Asil Sahası 
Saha İsmi - Adres: 

U13 - U15 - U17 Müsabakaları 

Yedek Sahası 
Saha İsmi - Adres: 

U 13 Teknik Sorumlusu Adı-

Soyadı : 
 

Antrenör Lisansı 
TFF C  

……. 

UEFA B  

……. 

UEFA A  

……. 

UEFA ELİT A      

….. 

UEFA PRO 

……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 15 Teknik Sorumlusu Adı-

Soyadı : 
 

Antrenör Lisansı 
TFF C  

……. 

UEFA B  

……. 
UEFA A ….. 

UEFA ELİT A      

….. 

UEFA PRO 

……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 17 Teknik Sorumlusu Adı-

Soyadı : 
 



Antrenör Lisansı 
TFF C  

……. 

UEFA B  

……. 
UEFA A ….. 

UEFA ELİT A      

….. 

UEFA PRO 

……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

A Takım Teknik Sorumlusu 

Adı-Soyadı : 
 

Antrenör Lisansı 
TFF C  

……. 

UEFA B  

……. 
UEFA A ….. 

UEFA ELİT A      

….. 

UEFA PRO 

……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

Kulüp Yetkilisi – İdari 

Sorumlusu - Yöneticisi 
Ad-Soyad:  

Cep Telefon Numarası :  E-Mail : 

Kadın Yönetici Ad-Soyad:  

Cep Telefon Numarası :  E-Mail : 

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu 2022 - 2023 sezonunda düzenlenecek Kadınlar Süper Ligi,  

Kadınlar 1.Ligi,  Kadınlar 2.Ligi,  Kadınlar 3.Ligi, U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası, U15 ve U13 Yerel Kızlar 

Şampiyonaları’na katılacağımızı; TFF tarafından seçilen oyuncularımızın Türkiye Finalleri ve Bölge 

Karması’nda yer almasını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Tarih 

İsim ve İmza 

 



 
KADIN LİGLERİ KULÜP BİLGİ FORMU 

 

KULÜP ADI VE KULÜP KODU  

KULÜP MERKEZ OFİS ADRESİ  

KULÜP MERKEZ OFİS TELEFON NUMARALARI    

KULÜP E-MAİL ADRESİ    

KULÜBÜN İDARİ YETKİLİ KİŞİLERİ 

GÖREVİ ADI SOYADI İŞ TELEFONU CEP TELEFONU E MAIL ADRESİ 

BAŞKAN     

GENEL SEKRETER     

KULÜP MÜDÜRÜ     

KADIN YÖNETİCİ     

KULÜP İDARİ GÖREVLİSİ     

AKREDİTASYON SORUMLUSU     

STADYUM BİLGİLERİ 

KULÜBÜN TÜM SEZON BOYUNCA MÜSABAKALARINI 
OYNACAĞINI STADYUMUN ADI 

 

STADYUMUN ADRESİ   

DİĞER   

OYUN SAHASI DOĞALÇİM  SUNİ ÇİM  
 
 
 

Yukarıdaki belirtilen bilgilerin doğruluğunu, 2022-2023 Sezonunda Kadın Ligleri’ne  
katılacağımızı ……../……../…………. tarihi itibariyle beyan ve taahhüt ederiz. 

 
 

GÖREVİ ADI SOYADI İMZASI VE KULÜP MÜHRÜ 

KULÜP BAŞKANI, GENEL MÜDÜR 
VEYA GENEL SEKRETER 

  

 

EK-1A 

 



EK-2 18 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR İÇİN SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ 

 

Oyuncunun Katılacağı Lig veya Şampiyonalar: 

 

Kadınlar Süper Ligi      -  Kadınlar 1. Ligi  -  Kadınlar 2. Ligi        - Kadınlar 3. Ligi 

 

 

U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası - U15 Kızlar Yerel Şampiyonaları -  U13 Kızlar Yerel 

Şampiyonaları 

 

Oyuncunun Adı/ Soyadı: 

 

TC Kimlik No: 

 

Yasal Temsilcinin Adı/Soyadı: 

 

TC Kimlik No: 

 

Kulüp Adı: 

 

 

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

Yasal temsilcisi (velisi/vasisi) bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı oyuncunun, 2022- 2023 

sezonunda Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Lig, Kadınlar 3. Lig, U17 Kızlar Türkiye 

Şampiyonası, U15 Kızlar Yerel Şampiyonaları, U13 Kızlar Yerel Şampiyonaları kapsamındaki 

müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak kazanılması durumunda tüm lig ve şampiyonaların Play-Off, 

Play-Out ve Final müsabakaları için takım kafilesi ile birlikte seyahat etmesine izin verdiğimi kabul ve beyan 

ederim. 

Yasal Temsilci 
 

Adı/ Soyadı: 
 

Tarih/ İmza: 
 

 

…………………….. (kulüp tarafından doldurulacak bölüm) ………………….. 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı oyuncumuz için alınan “Seyahat Muvafakatnamesi”ndeki imzanın, ilgili 

oyuncunun yetkili yasal temsilcisine ait olduğunu ve bu konudaki sorumluluğun Kulübümüze ait olduğunu 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

…………………………………………………………..………… Kulübü adına (*) 

Adı/ Soyadı:  

Ünvanı: 
 

Tarih/ İmza: 

 

 

(*)Kulüp adına bağlayıcı imza yetkisine sahip bir temsilci tarafından imzalanmalıdır. 

 



EK-3 2022 - 2023 sezonu Kadın Ligleri’nde Uygulanacak Oyun Kuralları 

 

Kurallar: U13 ve U15 Yaş Grubu U17 Yaş Grubu Kadın Ligleri 

Kural 1 

Oyun Alanı 

IFAB Oyun Kurallarında yer alan 

Kural-1 Oyun Alanı - (3) Ölçüler 

kısmına uygun  saha 

(U13 kategorisinde nizami en 

küçük (45mX90m) saha) 

IFAB Oyun Kurallarında yer 

alan Kural-1 Oyun Alanı - (3) 

Ölçüler kısmına uygun saha 

IFAB Oyun Kurallarında yer alan 

Kural-1 Oyun Alanı - (3) Ölçüler 

kısmına uygun saha 

Kural 2 

Top 

Top No 4 (U13) 

Top No 5 (U15) 
Top No 5 Top No 5 

Kural 3 

Oyuncuların 

Sayısı 

11 x 11 Kadro  

en az 11 en fazla 21 futbolcu 

11 x 11 Kadro 

en az 14 en fazla 21 futbolcu 

11 x 11 Kadro 

en az 14 en fazla 21 futbolcu 

Kural 4 

Hakemler 
1 Hakem 

1 Hakem 

2 Yardımcı Hakem 

1 Hakem 

2 Yardımcı hakem, 4. hakem ve 1 

Gözlemci 

Kural 5 

Oyun 

Süresi 

 

Uzatma Süresi 

 

Süre: 2x30 dk (U13) 

Süre:  2x35  dk (U15) 

 

Devre: 15 dk. 

 

Süre: 2x45 dk 

 

 

Devre: 15 dk 

 

Süre: 2x45 dk. 

 

 

Devre: 15 dk. 

Kural 6                                

Yedekler ve Kale 

 

Toplam 5 oyuncu değiştirme 

hakkı mevcuttur. 3 defada yapılır. 

Değişiklik haklarının kullanılıp 

kullanılmaması isteğe bağlıdır. 

 

U-15 ve U-13 kategorilerinde 

nizami kaleler kullanılacaktır. 

 

Toplam 5 oyuncu değiştirme 

hakkı mevcuttur. 3 defada 

yapılır. Değişiklik haklarının 

kullanılıp kullanılmaması 

isteğe bağlıdır. 

 

 

U-17 kategorisinde nizami 

kaleler kullanılacaktır. 

Toplam 5 oyuncu değiştirme hakkı 

mevcuttur. 3 defada yapılır. 

Değişiklik haklarının kullanılıp 

kullanılmaması isteğe bağlıdır. 

 

 

 

Kadın Ligleri müsabakalarında 

nizami kaleler kullanılacaktır. 

Kural 7                                     

Kartlar 

4 Sarı kart uygulaması yapılmaz. 

İhraca dönüşmeyen kart takibi 

yapılmaz. 

4 Sarı kart uygulaması 

yapılmaz. İhraca dönüşmeyen 

kart takibi yapılmaz. 

Süper Lig, 1.Lig ve 2.Lig 

müsabakalarında kart takibi 

uygulaması yapılır.       

       3.Lig müsabakalarında kart 

takibi uygulaması yapılmaz 

 

Teknik Alan 

U13 ve U15 Yerel Şampiyona 

müsabakalarında, zorunlu 

kadrolarda belirtilen kriterleri 

taşıyan bir teknik sorumlunun 

yönetiminde oynanır. 

Müsabakalarda yedek 

kulübesinde bulunan diğer kişiler 

U17 Türkiye Şampiyona 

müsabakalarında, zorunlu 

kadrolarda belirtilen kriterleri 

taşıyan bir teknik sorumlunun 

yönetiminde oynanır. 

Müsabakalarda yedek 

kulübesinde bulunan diğer 

Kadın Ligleri müsabakaları, zorunlu 

kadrolarda belirtilen kriterleri taşıyan 

bir teknik sorumlunun yönetiminde 

oynanır. Müsabakalarda yedek 

kulübesinde bulunan diğer kişiler 

takımı sevk ve idare edemezler. 



 

 
EK 4-  SÜPER LİG MÜSABAKALARINDA AKREDİTE EDİLECEK KİŞİ VE GÖREVLİLER: 

 

Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri Ek-4’de gösterilen görevli ve sayılar dikkate alınmak suretiyle 

uygulanır. 
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OYUNCULAR KADROYA GİREMEYEN OYUNCULAR 5 

YÖNETİCİ YEDEK KULÜBESİ 1 

TEKNİK SORUMLU YEDEK KULÜBESİ 1 

ANTRENÖR YEDEK KULÜBESİ 1 

KALECİ ANTRENÖRÜ YEDEK KULÜBESİ 1 

TERCÜMAN YEDEK KULÜBESİ 1 

FİZYOTERAPİST/MASÖR YEDEK KULÜBESİ 1 

DOKTOR YEDEK KULÜBESİ 1 

ATLETİK PERFORMANS 

UZMANI 
YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 

MALZEMECİ YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 

DELEGASYON-2 
Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve 

benzeri teknik elemanlardan oluşan kişiler  
1 

DELEGASYON-3 
Takımı taşıyan şoför, koruma, müstahdem ve 

benzeri görevlerle akredite olan  
1 

KULÜP MEDYA SORUMLUSU  1 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 
Kulüp Genel Müdürü, Kulüp Tesis Güvenlik 

Sorumlusu, Akreditasyon Sorumlusu 
3 

STADYUM MÜDÜRÜ T ALANI 1 

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ 
Stadyumun tüm alanlarında oluşabilecek arızalara 

müdahale edebilecek görevliler 
1 

BAKIM SAHA İÇİ GÖREVLİSİ 
Müsabaka öncesi ve devre arasında sahaya bakım 

yapan görevliler 
1 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ Genel temizlik görevlileri 1 

HİZMET GÖREVLİSİ 
Her iki takım soyunma odası, hakem, saha 

komiseri odaları ve koridorları 
1 

OPERASYON 1 

Ev sahibi kulüp tarafından stadyum içerisindeki 

teknik problemleri gidermek amacı ile 

görevlendirilen kişi 

1 

OPERASYON 2 
Operasyon 1’de belirtilen kişilere ve 

Organizasyona yardımcı olacak personel 
1 

KULÜP PERSONELİ 
Stadyum Müdür Yardımcısı, Anons Görevlisi, 

Skorboard Görevlisi 
1 

EĞİTİM AMAÇLI KAMERAMAN Basın Tribünü 1 

 

MİSAFİR KULÜP Süper Lig 
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OYUNCULAR KADROYA GİREMEYEN OYUNCULAR 5 

YÖNETİCİ YEDEK KULÜBESİ 1 

TEKNİK SORUMLU YEDEK KULÜBESİ 1 

ANTRENÖR YEDEK KULÜBESİ 1 

KALECİ ANTRENÖRÜ YEDEK KULÜBESİ 1 

takımı sevk ve idare edemezler. kişiler takımı sevk ve idare 

edemezler. 



TERCÜMAN YEDEK KULÜBESİ 1 

FİZYOTERAPİST/MASÖR YEDEK KULÜBESİ 1 

DOKTOR YEDEK KULÜBESİ 1 

ATLETİK PERFORMANS 

UZMANI 
YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 

MALZEMECİ YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 

DELEGASYON-2 Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve 

benzeri teknik elemanlardan oluşan kişiler  
1 

DELEGASYON-3 Takımı taşıyan şoför, koruma, müstahdem ve 

benzeri görevlerle akredite olan kişiler 
1 

KULÜP MEDYA SORUMLUSU  1 

ORGANİZASYON KOMİTESİ Kulüp Genel Müdürü, Kulüp Güvenlik Sorumlusu 2 

EĞİTİM AMAÇLI KAMERAMAN Basın Tribünü 1 

 

 

TFF MÜSABAKA GÖREVLİLERİ Süper Lig 

 10 

HAKEM SAHA İÇİ 3 

4.HAKEM SAHA İÇİ 1 

SAHA KOMİSERİ MÜSABAKA TESİSİ (EV SAHİBİ KULÜP 

TARAFINDAN AKREDİTE EDİLECEKTİR.) 
1 

TFF YETKİLİSİ  YEDEK KULÜBESİ ARKASI TRİBÜN  5 

 

YAYINCI KURULUŞ* Süper Lig 

 10 

YAYINCI KURULUŞ DESTEK GÖREVLİSİ 10 

 

*Varsa yayıncı kuruluş görevlilerinin yeşil zemine girmeden oyuncu ve yedek kulübeleri ile temasta 

bulunmadan Saha Komiserinin uygun göreceği alanlarda görevlerini yapmaları zorunludur. 

 

MEDYA* Süper Lig 

 20 

MUHABİR 10 

FOTO MUHABİRİ 10 

 

*Müsabakalarda görev yapacak medya görevlileri yeşil zemine, yedek kulübelerinin bulunduğu alana 

giremezler. Muhabirler Müsabaka Saha Komiserinin uygun göreceği alanlarda, Foto Muhabirleri ise 

kale arkalarında uygun olarak görev yaparlar. 

 

RESMİ GÖREVLİLER Resmi Güvenlik – Özel Güvenlik Süper Lig  

 Esnek 

RESMİ GÜVENLİK (İl Spor Güvenlik Kurulları karar verecektir.) Esnek 

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ  Esnek 

SAĞLIK GÖREVLİLERİ 12 

SEDYECİ 4 

SAĞLIK GÖREVLİLERİ 8 

 

 

 

 



 

 

EK-5 

 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

Zaman AÇIKLAMA 

150 Dakika SAHA KOMİSERİNİN TESİSE GELİŞİ 

120 Dakika HAKEMLERİN TESİSE GELİŞİ 

120 Dakika MÜSABAKA ORGANİZASYON TOPLANTISI 

90 Dakika EV SAHİBİ TAKIM KAFİLESİNİN TESİSE GELİŞİ 

75 Dakika MİSAFİR TAKIM KAFİLESİNİN TESİSE GELİŞİ 

60 Dakika 
DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ VE 

LİSANSLARI TESLİM ALMASI 

45 Dakika HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN 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 ve SAHA 

KOMİSERİ VEYA 

GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ ALINMASI 

0 Dakika MÜSABAKANIN BAŞLAMASI 

 

 


