
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU  

2019-2020 SEZONU TFF FUTSAL LİGİ STATÜSÜ  

 

MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI  

 

(1) TFF Futsal Ligi’ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz 

olarak doldurup imzalanmış TFF Futsal Ligi Katılım Formu ve Taahhütnamesini (EK-1) TFF’ye 

iletmek suretiyle başvurularını gerçekleştirirler. Başvuru, gerekli tüm belgelerin ibrazı ile 

mümkündür.  

 

(2) TFF Futsal Ligi’ne katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan kulüpler, 

takip eden sezonda Futsal Ligi’ne katılamazlar.  

 

(3) TFF Futsal Ligi katılım bedeli 1.500-TL (Bin beş yüz Türk Lirası)’dir.  

 

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

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

mazereti olmaksızın ligden çekilmesi veya çıkarılması halinde, katılım bedeli iade edilmez.  

 

MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK  

 

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

saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TFF 

yetkilidir.  

 

(2) İllerde müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden kurumlar ile o ilin ASKF Başkanlığı ve 

TFF iş birliği içerisinde hareket ederler.  

 

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

ilgili birimlere bildirimde bulunulur.  

 

MADDE 3 - OYUN KURALLARI ve TOPLAR  

 

(1) Müsabakalarda FIFA Uluslararası Futsal Oyun Kuralları uygulanır.  

 

(2) Müsabakalarda TFF tarafından belirlenen toplar kullanılır.  

 

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

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

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

 



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

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

bozulmazsa kazanan takım, seri penaltı atışları ile belirlenir. Takımlar 3’er penaltı atışı kullanır.  

 

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

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

Oyuncu - kaleci olarak yer alacak bu oyuncu ve/veya oyuncuların müsabaka öncesinde hakemlere 

bildirilmesi zorunludur.  

 

MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ  

 

(1) TFF Futsal Ligi,  

 

1. Eleme Grubu,  

 

2. Eleme Grubu,  

 

Play-Off Grubu  

 

4’lü Final  

 

aşamalarından oluşur.  

 

(2) TFF Futsal Ligi 1. Eleme Grubu, gruplar ve müsabaka sistemi başvuru yapan takım sayısına 

göre TFF tarafından belirlenerek TFF resmi internet sitesinde yayınlanır. 

  

a) TFF Futsal Ligi 1. Eleme Grubu müsabakaları sonucunda toplam 12 takım 2. Eleme 

Grubuna yükselir. 

 

b) TFF Futsal Ligi 1. Eleme Grubu müsabakaları TFF tarafından belirlenecek il 

merkezlerinde oynanır. 

 

(3) TFF Futsal Ligi 2. Eleme Gurubu müsabakalarında;  

 

a) Takımlar kura çekimi sonucunda Kırmızı ve Beyaz grup olmak üzere 6’şar takımdan 

oluşan 2 gruba ayrılır.  

 

b) TFF Futsal Ligi 2. Eleme Grubu müsabakaları grupların belirlendiği kura çekiminin 

ardından TFF tarafından belirlenen il merkezlerinde oynanır. Kırmızı ve Beyaz gruplar, 

takım sorumlularının katıldığı toplantıda yapılan kura çekimi sonucunda 3’er takımlı 2 gruba 

ayrılır. 



c) Müsabakalar, aşağıda yazılı fikstüre göre tek devre lig ve eleme usulüne göre oynanır. 

 

KIRMIZI BEYAZ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

 

 

 

 

 

 

 

d) Müsabaka Fikstürü: 

1. GÜN                             2. GÜN                       3. GÜN 

       1 – 2                                  3 – 1                          2 – 3 

 

i - Birinci müsabakanın berabere bitmesi halinde yukarıda yazılı fikstür aynen uygulanır. 

ii -  Birinci müsabaka berabere bitmez ise, ikinci müsabaka birinci müsabakanın mağlubu 

ile (BAY) kalan takım arasında oynanır. 

iii - Üçüncü müsabaka, birinci müsabakanın galibi ile 1.gün (BAY) kalan takım arasında 

oynanır. 

iv - Grup maçlarını lider olarak tamamlayan 4 takım TFF Futsal Ligi Play-Off grubunda 

oynamaya hak kazanır.  

v. 4. Gün Kırmızı ve Beyaz Gruplarda; A grubu ikincileri ile B grubu üçüncüleri / A grup 

üçüncüleri ile B grup ikincileri, eleme usulü tek maç yapar, kazanan 4 takım daha TFF Futsal 

Ligi Play-Off grubunda oynamaya hak kazanır. 

 

(4) TFF Futsal Ligi Play-Off grubunda toplam 8 takım mücadele eder. 

 

a) Play-Off grubunda, TFF Futsal 2. Eleme Grup müsabakalarında gruplarını lider bitiren 4 

takım kura çekimine seri başı olarak katılır. 

 

b) TFF Futsal Ligi Play-Off müsabakalarında ilk olarak toplamda 3 galibiyete ulaşan 

takımlar 4’lü Final Grubuna yükselir. Bu turda ilk iki maç seri başı olan takımın sahasında 

üçüncü maç ve gerekirse dördüncü maç rakip takımın sahasında oynanır. Galibiyet 

sayılarında eşitliğin bozulmaması ve beşinci maçın gerekmesi halinde ise bu maç seri başı 

olan takımın sahasında oynanır. 

KIRMIZI A KIRMIZI B  

1   1  

2 2 

3 3 

BEYAZ A BEYAZ B 

1  1 

2 2 

3 3 



(5) TFF Futsal Ligi 4’lü Final grubuna kalan takımlar, 4’lü Finallere ev sahipliği yapmak 

istedikleri takdirde TFF’ye başvuru yaparlar. TFF’nin belirlediği kriterleri yerine getiren birden 

fazla takımın ev sahipliği için başvuru yapması halinde, ev sahibi takım, başvuran takım 

sorumlularının katıldığı toplantıda yapılan kura çekimi ile belirlenir. Ev sahipliği başvurusu 

yapılmaması veya TFF’nin belirlediği kriterleri yerine getiren takım bulunmaması halinde, 

müsabakaların yapılacağı şehri belirleme yetkisi TFF’ye aittir.  

 

a) TFF Futsal Ligi 4’lü Final Müsabakaları çift maç eleme usulüne göre aşağıdaki sisteme 

göre oynanır. 

 

b) Yarı Final müsabakalarında, galibiyet sayısı fazla olan takım tur atlar. Galibiyet 

sayılarının eşit olması durumunda takımların birbirlerine attıkları gollere bakılır. Takımların 

birbirlerine attıkları goller de eşit ise ikinci müsabakanın normal süresi sonunda beşer 

dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur 

atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenir. 

 

c) Yarı Final müsabakaları sonucunda Finale kalan takımlar arasında çift maç eleme usulüne 

göre final müsabakaları oynanır. İki maç sonunda galibiyet sayısı fazla olan takım TFF 

Futsal Ligi şampiyonu olur. Galibiyet sayılarının eşit olması durumunda takımların 

birbirlerine attıkları gollere bakılır. Takımların birbirlerine attıkları gollerde eşit ise ikinci 

müsabakanın normal süresi sonunda beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. 

Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde şampiyon takım, seri penaltı atışları sonucunda 

belirlenir. 

 

d) Yarı final müsabakaları sonucunda finale kalamayan takımlar arasında çift maç eleme 

usulüne göre 3.’lük 4.’lük maçları oynanır. İki maç sonunda galibiyet sayısı fazla olan takım 

TFF Futsal Ligi 3.’sü olur. Galibiyet sayılarının eşit olması durumunda takımların 

birbirlerine attıkları gollere bakılır. Takımların birbirlerine attıkları gollerde eşit ise ikinci 

müsabakanın normal süresi sonunda beşer dakikalık iki devre halinde uzatma oynanır. 

Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde TFF Futsal Ligi 3.’sü takım, seri penaltı atışları 

sonucunda belirlenir. 

 

e) Müsabaka fikstürü: 

1. Gün – TFF Futsal Ligi - Yarı Final 1. Müsabakası 

2. Gün – TFF Futsal Ligi  -Yarı Final 2. Müsabakası 

3. Gün - Dinlenme 

4. Gün – TFF Futsal Ligi 3.’lük 4.’lük 1.Müsabakası ve Final 1. Müsabakası 

5. Gün - TFF Futsal Ligi 3.’lük 4.’lük  2. Müsabakası ve Final 2. Müsabakası  

 

 

 



MADDE 5 – SALONLAR  

 

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

 

(2) Müsabakaların yapılacağı salonlar, ASKF, Futsal Sorumluları ve kulüpler tarafından önerilir 

ve TFF’nin onayına sunulur.  

 

(3) TFF Futsal Ligi Play-Off müsabakalarında takımlar ev sahibi olarak oynayacakları salonları 

kendileri tahsis edecek ve TFF’nin onay vermesi durumunda müsabakalarını bu salonlarda 

oynanabilir. 

 

MADDE 6 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER  

 

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

imzalayarak 4. hakeme teslim etmek zorundadırlar.  

 

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

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

sahaya girebilir:  

 

a) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör  

 

b) 1 Yönetici  

 

c) 1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist  

 

d) 1 Malzemeci  

 

MADDE 7 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU  

 

(1) TFF Futsal Ligi’nde kural olarak 01.01.1984 ile 31.12.2003 tarihleri arasında doğmuş 

oyuncular oynayabilir.  

 

(2) Takımlar, 7. maddenin 1. fıkrasında belirtilen yaş aralığındaki sporculara ek olarak 31.12.1983 

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

yazabilir.  

 

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

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

lisanslı oyuncular dahil değildir.  

  



MADDE 8 – GENİŞ TAKIM KADROSU VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİ 

 

(1) Kulüpler, Statü’de belirtilen esaslar çerçevesinde, resmi müsabakalara iştirak edecek 25 kişilik 

geniş takım kadrosunu TFF tarafından belirlenen tarihte bildirmek zorundadır.  

 

(2) Kulüpler, geniş kadronun TFF’ye bildirilmesinden sonra 2. Kadro Bildirme Dönemine Kadar 

herhangi bir kadro değişikliği yapamaz. 

 

(3) TFF Futsal Ligi 1.Eleme Grup müsabakalarında takımlar bildirdikleri 25 kişilik geniş takım 

kadroları ile mücadele ederler. 

 

(4) 2.Kadro Bildirme Dönemi 17 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 21 Şubat 2020 tarihinde sona erer. 

 

(5) TFF Futsal Ligi 2. Eleme grubu, TFF Futsal Ligi Play-Off ve TFF Futsal Ligi 4’lü Final 

müsabakalarında takımlar 2. Kadro Bildirme Dönemi’nde bildirdikleri 25 kişilik kadroları ile 

mücadele ederler. 

 

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

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

 

(7) TFF Futsal Ligi’ne katılacak kulüpler 25 kişilik geniş kadrolarında, o sezon TFF Futsal Ligi’ne 

katılmayan TFF’ye tescilli kulüplerden, en fazla 10 oyuncuya yer verebilirler ve  14 kişilik 

müsabaka isim listesine yazabilirler. Bu 10 oyuncunun en az 3 tanesinin 01.01.2001 ve sonrasında 

doğmuş oyuncu olması zorunludur.  

 

(8) Geniş kadroda, başka kulüplere tescilli futbolcu bulundurulabilmesi için futbolcunun tescilli 

olduğu kulübün yazılı ve noter onaylı muvafakatinin alınması zorunludur.  

 

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

 

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

ibraz etmek zorundadır.  

 

MADDE 9 – PUAN VE AVERAJ USÜLLERİ 

 

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

sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır.  

 

(2) Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır. 

 

 



a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise; 

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

bakılır, 

II. Kendi aralarındaki müsabakada puan eşitliği varsa genel puantajdaki gol averajına 

bakılır  

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

IV. Gol sayılarının eşitliği halinde en az kırmızı kart gören, kırmızı kart sayılarının 

eşitliği halinde en az sarı kart gören takım üstün sayılır. 

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan 

takım üstün sayılır.  

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

ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü uygulanacak bir müsabaka 

neticesinde kazanan takım üstün sayılır. 

 

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; 

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan 

cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım 

arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.) 

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. 

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

averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla 

gol atan takım üstün sayılmaz.) 

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

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları 

eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. 

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün 

sayılır. 

 

MADDE 10 – SARI KART UYGULAMALARI 

 

(1) 2019-2020 Sezonu TFF Futsal Ligi Eleme Turu, Play-Off Grubu ve 4’lü Final 

müsabakalarında üst üste veya aralıklı olarak 2 (iki) sarı kart gören oyuncular bir sonraki 

müsabakada cezalı duruma düşer. 

 

(2) TFF Futsal Ligi’nin her bir grup kategorisinde görülen sarı kartlar, bir üst kademeye 

taşınmaz. Bir kategorinin son müsabakasında görülen sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen 

oyuncu, bir üst kategorinin ilk müsabakasında oynayamaz.  

 

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

 

 



MADDE 11 – TFF FUTSAL LİGLERİ’NİN ORGANİZASYONU 

 

(1) TFF Futsal Ligleri, 2020 – 2021 sezonundan itibaren TFF Futsal 1. Ligi ve TFF Futsal 2. 

Ligi şeklinde düzenlenecektir. 

 

(2) TFF Futsal Liglerinin statüsü, katılacak takımların belirlenmesi, başlangıç ve bitiş tarihleri 

Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından belirlendikten sonra TFF’nin resmi internet sitesinden 

yayınlanacaktır. 

 

(3) 2020 – 2021 sezonundan itibaren TFF U-19 Futsal Ligi oluşturulacaktır. 

 

MADDE 12 - TEKNİK, İDARİ SORUMLULAR ve ANTRENÖRLER 

 

TFF 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 düzenlenmesi halinde Futsal Gelişim Semineri’ne katılmaları zorunludur.  

 

MADDE 13 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  

 

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

ve diğer ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı uygulanır.  

 

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

Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.  

 

(3) Müsabaka raporları Futsal Sorumluları veya TFF Bölge Antrenörleri tarafından müsabakayı 

takiben TFF’ye gönderilir.  

 

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

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

edilir.  

 

MADDE 14 - KARARLAR ve KARARLARA İTİRAZLAR  

 

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

içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.  

 

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

itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler.  

 

 



MADDE 15 - SPORTİF EKİPMANLAR  

 

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

ekipman kullanılması zorunludur.  

 

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

bulundurmaları zorunludur.  

 

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

yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır.  

 

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

Müsabakalarda halı saha ayakkabısı kullanılamaz.  

 

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

 

MADDE 16 - KUPA - MADALYALAR ve ÖDÜLLER 

 

(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.  

 

(3) Kupalar ve şiltin tasarımı ile üretimine TFF karar verir.  

 

(4) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır.  

 

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

zorundadırlar.  

 

(6) Futsal Ligi müsabakaları sonunda şampiyon, ikinci ve üçüncü olan kulüplerin her birine, 

oyuncu, teknik adam ve yöneticilerinin başarılarını simgeleyen en fazla 30’ar adet olmak üzere 

madalya verilir.  

 

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

verilir.  

i)  Şampiyonluk Ödülü: 20.000 TL  

ii) İkincilik Ödülü: 10.000 TL  

iii)  Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL 

 

 



MADDE 17 – İTİRAZLAR  

 

(1) Futsal Ligi müsabakalarında oyuncu uygunluğuna ilişkin, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 29. 

maddesinin 3. fıkrası ve devamı hükümleri, final müsabakalarında ise aynı maddenin 2. fıkrası 

hükümleri uygulanır.  

 

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

banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin sunulması zorunludur.  

 

MADDE 18 - DEPLASMAN MASRAFLARI 

 

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

halinde, TFF Futsal Ligi 1. Eleme Grubu, 2. Eleme Grubu, Play-Off ve 4’lü Finallere ilişkin ulaşım 

giderlerini karşılamak üzere, karayolu ile gidiş - dönüş için il merkezleri arasında kat edilen 

kilometre başına TFF tarafından 1,50-TL tutarında ödeme yapılır.  

 

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

vb.) belgeler ile ibraz edenlere gecelik 1.250-TL konaklama bedeli ödenir.  

 

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

olarak gecelik 750,00-TL ödenir.  

 

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

katılmayan kulübe yol ve konaklama masrafı ödenmez. Katılım ücreti olarak TFF hesabına 

yatırılan 1.500-TL iade edilmez.  

 

MADDE 19 - HAKEMLER ve GÖZLEMCİ  

 

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

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

 

MADDE 20 - SPONSORLUK ve GİŞE GELİRLERİ  

 

Saha içindeki reklam alanlarının tamamı ve gişe gelirleri TFF’ye aittir.  

 

MADDE 21 - AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM  

 

(1) Türkiye Finalleri sonucunda şampiyon olan kulüp, UEFA Futsal 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.  

 



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

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

 

MADDE 22 - STATÜDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR  

 

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

 

MADDE 23 - YÜRÜRLÜK  

 

Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 21.11.2019 tarihli ve 16 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 

25.11.2019 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  
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           TFF FUTSAL LİGİ KATILIM FORMU ve TAAHÜTNAMESİ                       

 

KULÜP ADI  

KULÜP TESCİL NUMARASI  

KULÜP RENKLERİ  

KULÜP TELEFON   

KULÜP FAX NUMARASI  

KULÜP E-MAİL ADRESİ  

KULÜP ADRESİ  

TAKIM İDARİ SORUMLUSU  

TAKIM İDARİ SORUMLUSU  

TELEFON NUMARASI  

 

TAKIM İDARİ SORUMLUSU  

E-MAİL ADRESİ 

 

 

 

Formda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, TFF Futsal Ligi müsabakalarına katılacağımızı 

belirtiriz.  

 

Katılım başvurusunu gerçekleştirdikten sonra herhangi bir aşamada ligden çekilmemiz veya 

çıkarılmamız halinde yatırmış olduğumuz katılım bedeli üzerinde herhangi bir hak iddia 

edemeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

 

 

                                                                                                KULÜP SORUMLUSU 

 

                                                                                              İMZA – KULÜP KAŞESİ 

  


