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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ  

 

 

MADDE 1 – GENEL HÜKÜMLER 

 

(1) “Halı Saha Ligi” TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer 

alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.  

 

(2)  Halı Saha Ligi, Türkiye genelinde Üniversite ve Lise kategorilerinde, TFF’nin belirlediği 

sentetik yüzeyli halı sahalarda oynanır. 

 

(3) Halı Saha Ligi müsabakalarına katılan tüm kişiler bu statüde yazılı tüm maddeleri ve bu 

organizasyonun sponsorunun TFF’nin onayı ile gerçekleştirilecek olan her türlü aktiviteleri ve 

reklam uygulamalarını kabul etmiş sayılırlar. 

 

MADDE 2 – KATILIM ŞARTLARI 

 

(1) Lise kategorisinde 1994 ile 1998 yılları arasında doğmuş olan futbolcular, Üniversite 

kategorisinde ise, 1977 ile 1997 yılları arasında doğmuş olan futbolcular oynayabilirler. 18 

yaşın altındaki futbolcular, velilerinin imzalayacağı muvafakatname ile lige katılabilirler. 

 

(2) Halı Saha Ligi’ne katılmak isteyen kişilerin HiF Lisansı’na sahip olmaları zorunludur.  

 

(3) Her iki kategoride de amatör lisansa sahip futbolcular, 2012-2013 sezonunda vize 

yaptırmaları halinde, HiF Lisansı çıkartmalarına ve sağlık raporu ibraz etmelerine gerek 

yoktur. Amatör lisansa sahip ve vizesini yaptırmış olan futbolcular, lisanslarını ibraz ederek 

müsabakalarda yer alabilirler. Vizesini yaptırmamış ve dolayısıyla o sezonda faal olmayan 

amatör lisansa sahip futbolcular, HiF lisansı çıkartmak zorundadırlar. 

 

MADDE 3 – KAYIT USULÜ 

 

(1) Lise Kategorisinde, takım yöneticileri, açıklanacak başvuru tarihlerinde 

görevlendirecekleri takım kaptanları ile www.nikehalisahaligi.com adresinden ön kayıt 

yapılmasını sağlar. Ön kayıt işlemini müteakiben web sayfasından kayıt formunun çıktısı 

alınır, formun ıslak imzalı aslı (Okul Müdürü İmzalı ve Kaşeli), nüfus cüzdanı fotokopileri, 

sağlık raporları ve veli muvafakatnameleri ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlükleri'ne teslim edilir. 

 

(2) Üniversite kategorisinde, takım kaptanları, açıklanacak başvuru tarihlerinde                               

www.nikehalisahaligi.com web sitesinde yer alan formu doldurup ön kayıt yapar. Takım 

kaptanları,  formun çıktısını alıp imzalayarak, futbolcuların kimlik fotokopilerini, öğrenci 

kimlik veya üniversite personel kimlik fotokopilerini ve sağlık merkezinden alınacak sağlık 

raporları ile birlikte üniversite kayıt görevlisine teslim edeceklerdir. 

 

(3) Kayıt sırasında sağlık raporunu tamamlayamayan takımların futbolcuları, takımlarının 

Saha Birincilikleri kapsamında oynayacakları ilk müsabakasından önce sağlık raporunu 

müsabaka yerindeki görevliye teslim etmek zorundadır; aksi bir durumda lisans alamaz ve 

müsabakalarda yer alamazlar. 
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(4) Her iki kategoride de, futbolcular yalnızca bir takımın listesinde yer alabilir. Futbolcular, 

lig süresince turnuvaya katılırken bulundukları takımdan başka bir takımın listesine 

yazılamaz. Aksine harekette bulunan futbolcuların sonraki takımları ihraç edilir ve ihraç 

tarihinden sonraki müsabakalarda (3-0) mağlup sayılır. 

 

(5) Takımlar lige katılım formunda belirledikleri takım listelerinde sonradan değişiklik 

yapamazlar. Buna uymayan takımlar ihraç edilir ve ihraç tarihinden sonraki müsabakalarda 

(3-0) mağlup sayılır. 

 

MADDE 4 – LİSE KATEGORİSİNDE FUTBOLCU UYGUNLUĞU 

 

(1) Lise kategorisinde yarışmalara katılacak okul takımları, en az 6 en fazla 10 öğrenci 

futbolcudan oluşur. Takımlar, müsabakalarda 1 idareci ve 1 çalıştırıcı bulundurmak 

zorundadırlar. Takımlar il bazında oynanan müsabakalarda her müsabakaya farklı takım 

listesi ile katılabilirler. Bununla birlikte Final müsabakaları için, 10 futbolcu, 1 idareci ve 1 

çalıştırıcıyı takım listesine yazabilecek olup; bu takım listesi kesindir.  

 

(2) Bir lise birden fazla takım ile lige katılabilir.   

 

(3)  2012-2013 sezonunda profesyonel lisans almış futbolcular lise kategorisinde yer 

alamazlar. 2011-2012 veya 2012-2013 sezonlarında amatör lisansa sahip olan ve vizesini 

yaptırmış futbolculardan en fazla 2 tanesi 10 kişilik takım listesinde yer alabilir ve 

müsabakalara katılabilir. Bir takımın müsabakada profesyonel futbolcu oynatması halinde 

veya bu maddede belirtilenden fazla sayıda amatör futbolcu oynatması halinde, ihlali 

gerçekleştirdiği müsabakalarda (3-0) hükmen mağlup sayılır. 

 

MADDE 5 – ÜNİVERSİTE KATEGORİSİNDE FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

 

(1) Üniversite kategorisinde yarışmalara katılacak olan takımlar en az 6 en fazla 10 

futbolcudan oluşur. Takımlar her müsabakaya farklı takım listesi ile katılabilirler. 

 

(2) Üniversite kategorisinde, 2012-2013 sezonunda profesyonel lisans almış futbolcular yer 

alamazlar. Her takımda 10 kişilik listede 2011-2012 veya 2012-2013 sezonlarında amatör 

lisansa sahip olan ve vizesini yaptırmış en fazla 3 futbolcu yer alabilir. Bir takımın 

müsabakada profesyonel futbolcu oynatması halinde veya bu maddede belirtilenden fazla 

sayıda amatör futbolcu oynatması halinde, ihlali gerçekleştirdiği müsabakalarda (3-0) hükmen 

mağlup sayılır.  

 

MADDE 6 – YEREL DÜZEYDEKİ MÜSABAKA SİSTEMİ  

 

(1) Lise İl Birincililiği müsabakalarında en az 8 takım, Üniversite İçi Birinciliği 

müsabakalarında en az 16, en fazla 64 takım mücadele eder. 

 

(2)  Lise ve Üniversite liglerinde öncelikle katılım sayısına göre, her birinde 4 takım bulunan 

gruplar oluşturulur. Müsabakalar, 4 takımlı gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynanır. Bu 

müsabakalar sonucunda grup birincisi ve ikincisi olan takımlar bir üst tura çıkar. Eşleşmeler 

EK’te yer alan şekilde gerçekleşir ve tek maç eleme usulü oynanacak müsabakalar sonunda 

her iki kategoride Liselerde İl Birincileri, Üniversitelerde Üniversite İçi Birinciler belirlenir.  
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(3) 4’er takımlı gruplarda gerçekleşecek müsabakalarda, başvuruda bulunan takım sayısının 

4’ün katları olmaması halinde 3’er takımlı gruplarda oluşturulabilir. 3’er takımlı gruplarda 

yine kendi içerisinde tek devre müsabakalar gerçekleştirecek olup, müsabakalar sonunda grup 

birincisi ve ikincisi bir üst tura çıkmayı hak eder. Takım sayısı 3’ün ve 4’ün katları olmaması 

halinde gruplar, farklı takım sayılarıyla 3’ün ve 4’ün katları olacak şekilde belirlenir. 

 

(4) Grup müsabakalarında 2 takım arasında puan eşitliği olduğu takdirde önce bu takımların 

kendi aralarında oynadıkları müsabakalara bakılır. Kendi aralarında oynadıkları müsabakada 

galip gelen takım üstün sayılır. Müsabaka beraberlikle sonuçlanmışsa üstün takımı tespit 

etmek için genel gol averajına bakılır. Bu durumda da eşitlik varsa, kura çekimi ile gruptaki 

sıralama belirlenir.   

 

(5) Grup müsabakalarında puanı eşit olan takım sayısı 3 ise; bu 3 takımın birbirleriyle 

oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yeniden puan cetveli yapılarak sıralama belirlenir. 

Sıralamanın belirlenmesinde genel gol averajına bakılır. Bu sıralamadan sonuç alınmaz ise 

puanları eşit takımlar arasında kura çekimi ile sıralama yapılır. 

 

(6) Tek maç eleme usulü müsabakalarda, müsabakanın eşit skorla bitmesi halinde 3'er seri 

penaltı atışı kullanılır. Seri penaltı atışları sonucunda eşitlik bozulmazsa 1'e 1 penaltı atışları 

kullanılır ve sonuç alınır.  

 

MADDDE 9 – FİNALLERDEKİ MÜSABAKA SİSTEMİ 

 

 

(1) Lise kategorisinde il birincisi olan takımlar ve Üniversite kategorisinde üniversite birincisi 

olan takımlar Final Müsabakalarına katılma hakkı kazanırlar. Futbol Gelişim Direktörlüğü her 

iki kategoride, illerdeki takım sayısına bağlı olarak bir ilden finallere katılacak takım sayısını 

arttırabilir. Final müsabakaları, yapılacak kura çekimi sonrasında İstanbul’da tek maç eleme 

usulü ile oynanır. Yarı final müsabakalarını kazananlar final, kaybedenler 3.lük müsabakası 

gerçekleştirir ve Finalde kazanan takım şampiyon olur. 

 

(2) Final Müsabakaları kapsamında oynanacak tek maç eleme müsabakalarında, müsabakanın 

eşit sonuçla bitmesi halinde takımlar 3er adet penaltı atışı kullanırlar, eşitliğin bozulmaması 

halinde 1'e 1 penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenir. 

 

MADDE 10 – MÜSABAKA ORGANİZASYONU VE MÜSABAKA KURALLARI  

 

(1) Takımlar, müsabaka saatinden en az 15 dakika önce müsabakanın oynanacağı halı sahada 

bulunmak zorundadırlar. Her müsabaka öncesinde takım yöneticileri veya takım kaptanları 

müsabaka isim listesini imzalamak ve lisanslar ile futbolcuların yanlarında getirdikleri resmi 

kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, okul kimlik kartı v.b.)  saha sorumlusuna 

ibraz etmek zorundadırlar.   

 

(2) Müsabakalar 15’er dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası 5 dakikadır.  

 

(3) Müsabakalar bir kaleci ve 5 oyuncu ile oynanır. Takımlar müsabakaya en az 4 futbolcu ile 

başlayabilir. En az 4 futbolcuyla müsabakaya başlamayan veya lisansları ile gerekli 

belgelerini ibraz etmeyen takımlar (3-0) hükmen mağlup sayılırlar. 
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(4) Takımlar, kaleci değişikliği de dahil olmak üzere, Lise kategorisinde en fazla 4, Üniversite 

kategorisinde ise en fazla 2 oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. Müsabakada değiştirilen 

futbolcular, tekrar oyuna dahil olamazlar. 

 

(5) Müsabaka anında takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun 

başkasına ait bir lisansla oynadığına dair bir itirazı olduğu takdirde, bu kişi veya kişilerin 

kimlik tespitinin yapılması zorunludur. Yapılan itirazlar, gerekli görülmesi halinde Saha 

Sorumlusu tarafından Disiplin Kuruluna iletilir ve Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. 

Başkasına ait lisansla müsabakalara katılan futbolcuların takımları, ligden ihraç edilirler, 

oynadıkları ve ihraç tarihi sonrasında oynayacakları tüm müsabakalarda 3-0 hükmen mağlup 

sayılırlar. 

 

MADDE 11 – MÜSABAKA BİLGİLERİ 

 

Lise ve Üniversite kategorilerinde;  takımlar, futbolcu listeleri ve müsabakalar ile ilgili tüm 

bilgilerin duyurusu Halı Saha Ligi ait www.nikehalisahaligi.com web sayfasında yer alacak 

olup, müsabakalara ait yer, saha, tarih, saat, rakip vb. bilgiler ilgili web sayfasından takip 

edilecektir. Müsabaka programlarıyla ilgili ayrıca bilgilendirme yazısı katılımcı takımlara 

gönderilmeyecektir. 

 

MADDE 12 – MÜSABAKA HAKEMLERİ 
 

(1) Halı Saha Ligi müsabakalarını yönetecek hakemler İl Hakem Kurulları tarafından atanır.  

 

(2) Müsabakalar, TFF'nin Halı Saha Oyun Kuralları konusunda özel eğitim almış hakemleri 

tarafından yönetilir.  

 

(3) Hakemlerin tazminatlarının tamamı TFF tarafından karşılanır. 

 

MADDE 13 – KATKI PAYLARI 

 

Saha Birincisi olan takımlar İstanbul’da düzenlenecek Final müsabakalarında il sınırı dışına 

çıkacaklarından, ulaşım ücretleri TFF’nin belirleyeceği katkı payı ile karşılanacaktır. Final 

müsabakalarında takımların, konaklama masrafları da TFF tarafından karşılanacaktır. 

 

MADDE 14 – EKİPMAN 

 

Takımlar müsabaka öncesi görevliler tarafından verilecek olan numaralandırılmış halı saha 

ligi yeleklerini giymek zorundadır. 

 

MADDE 15 – DİSİPLİN UYGULAMALARI 

 

(1) Lise kategorisinde il birincilikleri aşamasında disipline dair konular İl Müdürlüğü Üst 

Kurulu üyesi 1 kişi, Saha Sorumlusu ve TFF tarafından görevlendirilen Bölge Antrenörü veya 

Bölge Antrenörü’ne vekâleten görev yapacak olan İl Antrenörü olmak üzere 3 kişiden oluşan 

Disiplin Kurulları tarafından, HiF Disiplin Talimatı hükümlerine göre karara bağlanır. 

 

(2) Üniversite kategorisinde iç birinciliklerde,  meydana gelebilecek disiplin ihlallerinde, HiF 

Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. Halı Saha Ligi Üniversite İçi Disiplin Kurulu, 

Üniversite Sorumlusu, Saha Sorumlusu ve TFF tarafından görevlendirilen Bölge Antrenörü 
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veya Bölge Antrenörü’ne vekaleten görev yapacak olan İl Antrenörü olmak üzere 3 kişiden 

oluşur.   

 

(3) Lise ve Üniversite kategorilerinde  Finallerde, Disipline dair konular HiF Disiplin Talimatı 

hükümlerine göre Turnuva Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Turnuva Disiplin 

Kurulu, TFF Sorumlusu, Saha Sorumlusu ve Bölge Antrenörü veya Bölge Antrenörü 

tarafından görevlendirilecek İl Antrenörü olmak üzere 3 kişiden oluşur.  

 

(4) Disiplin Kurullarının verdiği kararlar nihaidir. 

 

MADDE 16 – KUPA VE MADALYALAR 

 

Halı Saha Ligi organizasyonunda Lise kategorisinde saha birincilerinin, Üniversite 

kategorisinde ise Üniversite İçi Birincilerinin futbolcularına madalya verilir. TFF tarafından, 

Türkiye Finallerinde şampiyon olan takımlara kupa; Türkiye Finallerinde yarı finale kalan 

takımların futbolcularına ise madalya verilir. 

 

MADDE 17 – UYGULANACAK KURALLAR 

 

Halı Saha Ligi, bu statüdeki istisnalar haricinde, “Halı Saha Oyun Kuralları”na ve TFF 

mevzuatına uygun olarak yürütülecektir. 

 

MADDE 18 – STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER 

 

Bu Statü’de hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir. 

 

MADDE 19 – YÜRÜRLÜK 

 

Bu Statü, TFF Yönetim 16.04.2013 tarih ve 23 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 

16.04.2013 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi www.tff.org adresinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 
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