Türkiye Futbol Federasyonu
2014 Sezonu Futsal Ligi Statüsü
MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI
(1) Futsal Ligi’ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz
olarak doldurup imzalanmış Futsal Ligi Katılım Formu ve Taahhütnamesi’ni (EK)
bulundukları ilin Futsal Sorumlusu’na iletmek suretiyle başvurularını gerçekleştirirler.
Başvuru, gerekli tüm belgelerin ibrazı ile mümkündür.
(2) Futsal Ligi’ne katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, takip
eden sezonda Futsal Ligi’ne katılmaktan men edilirler.
(3) Futsal Ligi müsabakaları 8 il merkezinde düzenlenecek olup, müsabakaların yapılacağı iller
TFF tarafından belirlenecektir.
(4) Bir ilde en az 4 ve en fazla 8 kulüp Futsal Ligi’ne katılabilir. Bir ilde 4’ten daha az kulüp
Futsal Ligi’ne katılmak için başvurduğu takdirde, o ilde Futsal Ligi müsabakaları oynanmaz.
Bu durumda Futsal Ligi’ne katılmak isteyen takımlar, coğrafi durum göz önüne alınarak TFF
tarafından belirlenecek başka bir ilde mücadele edebilirler veya TFF bu illerde müsabaka
oynanmasına karar verebilir.
(5) İllerde, kulüpler başvuru sırasına göre Futsal Ligi’ne kabul edilirler. Hangi kulüplerin Futsal
Ligi’ne katılacağına müsabakaların oynanacağı ilin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Başkanlığı karar verir ve bu kararını TFF’ye iletir.
MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
(1) İllerde müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden kurumlar, müsabaka alanının düzeni,
müsabakanın genel organizasyonu ile gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması
konularında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve TFF ile işbirliği içerisinde hareket
ederler.
(2) Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından belirlenen Futsal Sorumluları tüm raporları ve
müsabaka sonuçlarını TFF’ye göndermekle yükümlüdürler.
(3) Futsal Ligi’ne ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve
saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TFF
yetkilidir.
(4) 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.
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MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ
Futsal Ligi, Eleme Grubu ve Türkiye Finalleri aşamalarından oluşur.
I – Eleme Grubu
(1) Başvuruları kabul edilen kulüpler, TFF tarafından belirlenecek 8 ilde düzenlenen Futsal Ligi
Eleme Grubu müsabakalarına katılma hakkını elde ederler. İl bazında başvuran takım sayısına
göre müsabakaların ne şekilde oynanacağına TFF karar verir.
(2) İllerde gerçekleştirilecek olan Futsal Ligi Eleme Grubu müsabakalarına katılacak takımlar,
yapılacak fikstür çekimi ile takım sayısına bağlı olarak tek yada çift devre eleme grubu
müsabakalarını gerçekleştirirler.
(3) Futsal Ligi’nde müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan
verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.
(4) Futsal Ligi’nde hükmen mağlubiyet kararı verilmesi halinde, 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.
(5) Futsal Ligi’nde, sıralama ve averaj usulleri Futbol Müsabaka Talimatı’na göre belirlenir.
(6) İllerinde 1. olan takımlar Türkiye Finalleri müsabakalarına katılmaya hak kazanırlar.
II – Türkiye Finalleri
(1) Türkiye Finalleri, Grup Aşaması ve Eleme Aşaması olarak iki kademeden oluşur. Grup
aşaması, 8 takımın kur’a usulüyle 2 gruba eşit olarak dağıtılması ile oluşur. Grup aşaması
müsabakaları tek devre lig usulüyle oynanır.
(2) Gruplarında 1. ve 2. olan takımlar Eleme Aşamasına katılmaya hak kazanırlar. Grubunda 1.
olan takımlar, diğer grubun 2. sırayı alan takımlarıyla tek maç eleme usulüyle Yarı Final
müsabakası oynarlar. Yarı final müsabakalarını kazananlar final, kaybedenler 3.lük
müsabakası gerçekleştirir ve Finalde kazanan takım şampiyon olur.
MADDE 5 – SALONLAR
(1) Futsal Ligi müsabakaları, TFF tarafından uygunluğu tescil edilen salonlarda oynanır. Açık alanda
müsabaka yapılamaz.
(2) Müsabakaların yapılacağı salonlar, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futsal Sorumluları ve
kulüpler tarafından önerilir ve TFF’nin onayına sunulur.
(3) Salonlar, FIFA Futsal Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.

(4) Uluslararası müsabakalarda, FIFA Futsal Oyun Kuralları’nda belirtilen ölçülere uyulması
zorunludur.
MADDE 6 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER
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(1) Takımların idari veya teknik sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim listelerini
imzalarlar ve 4. hakeme teslim etmek zorundadırlar.
(2) Müsabaka isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında TFF’ye isimleri önceden
bildirilmiş olması koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en fazla beş (5)
tanesi sahaya girebilir:
a)
b)
c)
d)

1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör
1 Yönetici
1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist
1 Malzemeci

MADDE 7 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Kulüplerin kadrolarında yer alan oyuncuların, 31.12.1995 ve öncesinde doğmuş ve lisanslarının
vize ettirmiş olmaları şarttır. Kulüpler, 01.01.1996 ve 31.12.1998 arasında doğmuş 5 tane
futbolcuyu müsabaka isim listesine yazabilir. Oyuncu uygunluğunun belirlenmesinde yaş
tashihleri dikkate alınmaz.
(2) Futsal Ligi müsabakalarında profesyonel futbolcular oynayabilir.
(3) Bu Statü’nün 1. maddesinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz eden kulüpler,
lisanslarını müsabaka isim listesi ile birlikte müsabaka öncesinde müsabaka 4. hakemine ibraz
etmek zorundadırlar.
(4) Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, 1. fıkrada belirtilen şartlara sahip olmak koşuluyla, kulübe
tescil edilmiş en fazla 2 yabancı uyruklu oyuncuyu müsabaka isim listesine yazabilirler.
(5) İllerde yapılan eleme grubu müsabakalarında Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, kulübünün yazılı
muvafakatını almak şartıyla, o sezon Futsal Ligi’ne katılmayan kulüplerden en fazla 3 lisanslı
oyuncuyu müsabaka isim listesine yazabilirler.
(6) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar veya kulüpler hakkında hükmen
mağlubiyet kararı vermeye müsabakanın oynandığı ildeki İl Disiplin Kurulu’na aittir. Türkiye
Finalleri kapsamında yapılan müsabakalarda meydana gelen eylemlerle ilgili olarak karar
verme yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.
MADDE 8 - TEKNİK, İDARİ SORUMLULAR ve ANTRENÖRLER
(1) Futsal Ligi’nde görev yapacak teknik adamların “C” ve üstü kategorilerde TFF tarafından
verilmiş veya denkliği kabul edilmiş herhangi bir Antrenör Lisansına sahip olmaları ve TFF
tarafından gerçekleştirilen Futsal Gelişim Semineri’ne katılmaları zorunludur.
(2) Teknik adamların eğitimlerine ilişkin planlama ve organizasyon, TFF tarafından
gerçekleştirilir.

3

MADDE 9 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1) Bu Statü’ye ve diğer talimatlara aykırı davranan oyuncular, teknik adamlar, yöneticiler,
kulüpler ve diğer ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı uygulanır.
(2) İllerde yapılan Futsal Ligi müsabakalarında meydana gelen eylemlerle ilgili olarak karar
verme yetkisi, müsabakanın oynandığı ildeki İl Disiplin Kurulu’na aittir.
(3) Türkiye Finalleri kapsamında yapılan müsabakalarda meydana gelen eylemlerle ilgili olarak
karar verme yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.
(4) Futsal Sorumluları veya TFF Bölge Antrenörleri ihtiyaç duyulduğunda müsabakalarla ilgili
rapor tutma ile görevlendirilebilirler.
(5) Olaylı müsabakaların raporları, Futsal Sorumluları tarafından 48 saat içinde faks yoluyla
TFF’ye gönderilir.
(6) Futsal Ligi müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na
sevki gerektirmeyen durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak
cezalarını infaz ederler.
(7) Futsal Ligi müsabakaları sonucunda kırmızı kart cezaları ile İl Disiplin Kurulu veya Amatör
Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği cezalar, sadece Futsal Ligi müsabakalarında takım
kadrolarında yer almamak suretiyle infaz edilmiş sayılırlar.
MADDE 10 - KARARLAR ve KARARLARA İTİRAZLAR
(1) İl Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az müsabakadan
men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün (on beş dahil) stadyuma
giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için saha kapatma
ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesin olup bu ceza kararlarına itiraz edilemez.
Anılan ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren yedi
gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilir.
(2) İl Disiplin Kurulları’nın bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kararları dışındaki kararlarına ve
7. maddenin 8. fıkrasında belirtilen kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde
Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir. Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun
kararları kesindir.
(3)

Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun Türkiye Finalleri müsabakaları kapsamında verdiği
kararlara karşı kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen 7
gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.

(4) İl Disiplin Kurulu ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararlarına itirazlar, cezanın infazını
durdurmaz. Ancak ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler.
MADDE 11 - TEBLİGAT
İl Disiplin Kurullarının kararları ile ilgili tebligat, Katılım Formu ve Taahhütnamede belirtilen
posta ile veya e-mail adresine veya faks numarasına yapılır.

4

MADDE 12 - TAKIMLARIN RENKLERİ ve FORMALAR
(1) Kulüpler Futsal Ligi müsabakalarında Sportif Ekipman Talimatı’na uygun ekipman
kullanmak zorundadırlar.
(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken
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) Kulüpler, forma sırt numaralarını 1 – 99 rakamları arasında futbolcu isimlerine göre belirler
ve hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceğini müsabakaların başlamasından önce
yazılı olarak TFF’ye bildirirler. Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle
(futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez.
Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.
(5) Futsal Oyun Kuralları gereği, takımlar herhangi bir oyuncularının müsabaka içinde oyuncukaleci olarak yer almasını, ancak oyuncu-kaleci olarak yer alacak sporcunun aynı sırt forma
numarası ve farklı bir yelek giyerek sahada bulunması ile sağlayabilirler. Oyuncu-kaleci
olarak yer alacak bu oyuncunun müsabaka öncesinde hakemlere bildirilmesi zorunludur.
MADDE 13 - KUPA ve MADALYALAR
(1) TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Finalleri müsabakaları sonunda
birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa verilir.
(2) Türkiye Finalleri’nde dördüncü olan takıma şilt verilir.
(2) Kupalar ve şiltin 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 olan, ikinci ve üçüncü olan kulüplerin futbolcu,
teknik adam ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen birer madalya verilir.
(6) Her takıma en fazla 25 adet madalya verilir.
MADDE 14 - İTİRAZLAR
(1) Futsal Ligi müsabakaları ile ilgili her türlü itirazlarda, illerde Futbol Müsabaka Talimatı’nın
29. maddesinin 3. fıkrası ve devamı hükümleri, Final müsabakalarında ise aynı maddenin 2.
fıkrası hükümleri uygulanır.
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(2) İtirazların dikkate alınması için, itiraz dilekçesinin ve 200,00.- TL tutarındaki itiraz
depozitosunun TFF tarafından belirtilen banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin,
itirazda bulunan kulübün bulunduğu ilin Futsal Sorumlusu’na sunulması zorunludur.
MADDE 15 - YOL MASRAFLARI
Gerekli belgelerin (fatura, bilet, vs.) ibrazı ve Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanması
halinde, Türkiye Finalleri müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak üzere,
karayolu ile gidiş-dönüş için kat edilen toplam kilometre başına TFF tarafından 1,50.- TL
tutarında ödeme yapılır. Takımlara, hükmen yenik sayıldıkları müsabakalarda yol ve
konaklama masrafı ödenmez. Konaklama yaptıklarını (fatura, fiş vb.) belgeler ile ibraz
edenlere gecelik 1.250.00(bin iki yüz elli türk lirası) TL konaklama bedeli ödenir.
MADDE 16 - HAKEMLER ve GÖZLEMCİ
Müsabakalarda, TFF 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 17 - SPONSORLUK ve GİŞE GELİRLERİ
(1) Futsal Ligi müsabakalarından elde edilecek gişe gelirleri TFF ile salonu tahsis eden kuruluşa
aittir.
(2) Saha içindeki reklam alanlarının %50’si TFF’ye, %50’si ise salonu tahsis eden kuruluşa aittir.
Gerek TFF, gerekse salonu tahsis eden kuruluş, kendilerine ait alanların satışı ve elde edilen
gelirlerin değerlendirilmesi konusunda yetkilidirler.
(3) Salonu tahsis eden kuruluşlar, TFF tarafından yapılmış Futsal Ligi’ne ilişkin sponsorluk
anlaşmalarına taraf olan şirketlerin rakibi konumundaki firmalar ile saha içi reklamları
konusunda anlaşma yapamazlar.
(4) Kulüpler, her müsabakada Lig Sponsoru’na tesis kapasitesinin toplam %5’i oranında bilet
tahsis etmekle yükümlüdürler.
(5) Sahaları tahsis eden kurum veya kuruluşlar, tesislerin içerisinde veya çevresinde,
müsabakaların öncesinde esnasında veya sonrasında Lig Sponsoru tarafından yapılacak
tanıtım amaçlı her türlü etkinliğin ve TV çekiminin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesi
için azami gayreti gösterirler.
MADDE 18 - TİCARİ HAKLAR
Futsal Ligi müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve sınai haklar
TFF’ye ait olup, bu hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı ve lisanslanmasına
münhasıran TFF Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 19 - AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM
(1) Türkiye Finalleri sonucunda sezonu birinci olarak tamamlayan kulüp, TFF’nin vereceği
ulaşım ve konaklama desteği ile UEFA Avrupa Futsal Kupasına katılmaya hak kazanır.
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(2) TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu, 14 sporcu ile 6. maddenin 2.
fıkrasında adı geçen en fazla 5 kişi olmak üzere 19 kişilik kafile ile sınırlıdır. TFF tarafından
yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu, UEFA Avrupa Futsal Şampiyonasında
kulübün bulunduğu merkezden organizasyonun yurtdışında düzenleneceği yere gidiş – dönüş
ve yurtdışındaki antrenman ve maçlara gidiş-dönüş transferleri ile müsabakalar süresince tam
pansiyon otel konaklamalarını içerir. Pasaport vize işlem ve ücretleri ile otelde yapılan
konaklamada, minibar, kuru temizleme, telefon, pay TV vb. ekstralar TFF tarafından
karşılanmaz. UEFA Avrupa Futsal Kupası organizasyonunun, TFF tarafından Türkiye’de
düzenlenmesi halinde, aynı şartlar Türkiye için de geçerli olacaktır.
(3) UEFA Futsal Avrupa Kupası’nda ilgili UEFA mevzuatı geçerlidir.
MADDE 20 - STATÜDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TFF’ye
aittir.
MADDE 21 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 16/05/2014 tarihli ve 44 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve 20/05/2014 tarihinde TFF’ nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir
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EK
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
……………… İLİ FUTSAL LİGİ
KATILIM – TAAHHÜTNAME - İLETİŞİM
FORMU
Kulüp Adı:
Kulüp Tescil no.su
Kulüp Adresi:
Takım Yöneticileri:
Takım Teknik Sorumlusu:
Antrenörlük Belge Kategorisi:
Kulüp Renkleri:
Telefon:
Fax:
E-mail:

*Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; ……………………………. İli’nde yapılacak olan Futsal Ligi Eleme,
müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde Futsal Ligi Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
**TFF tarafından belirttiğimiz adres, faks numarası ve e-mail adresine yapılacak olan bildirimlerin, kulübümüzün takımımızın resmi tebligat adresine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
***İşbu formun eksiksiz olarak doldurularak gönderilmesi zorunludur.

İsim / İmza / Tarih:
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