
2020 – 2021 SEZONU 

SÜPER LİG ve TFF 1. LİG U19 GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ 

I-GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM 

Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve TFF 1. Lig Kulüplerinin genç futbolcu gelişim 

programları dâhilinde, futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan Süper Lig ve TFF 1. 

Lig U19 Gelişim Ligleri katılım koşullarının; kulüplerin, teknik adamların, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla 

yükümlü oldukları kuralların ve bu ligler kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

MADDE 2- KISALTMALAR ve TANIMLAR 

Bu Statü metninde geçen; 

a) Süper Lig U 19 Ligi: Bu Statü hükümlerine göre belirlenen U19 takımlarının oluşturduğu lig grubunu,  

b) TFF 1.Lig U19 Ligi: Bu Statü hükümlerine göre belirlenen U19 takımlarının oluşturduğu lig grubunu,  

c) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü, 

d) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni, 

e) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF tarafından tescil edilmiş 

dernekleri ve şirketleri, 

f) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı, 

g) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu, 

ğ) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu, 

h) GL Tertip Komitesi: Gelişim Ligleri Tertip Komitesi’ni, 

ı) Hafta: Pazartesi günü ile başlayan ve bir sonraki Pazar gününün tamamlanmasıyla sona eren zaman dilimini,  

i)TFF: Türkiye Futbol Federasyonu, 

j) (GGPTS):  Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusunu 

ifade eder. 

 

 

 

 

 

 



MADDE 3- KATILIM  

(1) Süper Lig ve TFF 1. Ligde yer alan kulüplerin, bu statüde belirlenen şartlar uyarınca Süper Lig U19 ve TFF 

1.Lig U19 liglerine katılmaları zorunludur.  

(2) Katılım Formu ve Taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek U19 Liglerine katılmayan; 

Süper lig kulüplerine 1.000.000.TL (Bir milyon Türk Lirası), TFF 1. Lig Kulüplerine 500.000.TL (Beş yüz bin Türk 

Lirası) para cezası verilir.  

(3) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Liglerine katılmalarına rağmen müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına 

gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında  hükmen mağlubiyet kararı 

verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.  

(4) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Liglerine bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka 

sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk Süper lig kulüplerine 1.000.000.TL (Bir 

milyon Türk Lirası), TFF 1. Lig Kulüplerine 500.000.TL (Beş yüz bin Türk Lirası) para cezası ve hükmen 

mağlubiyet kararı verilerek bu takım ligden çıkartılır. Bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan 

diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.  

MADDE 4- LİGLERİN OLUŞUMU 

2020-2021 Sezonu U19 Gelişim Ligleri aşağıdaki şekilde;   

a) Süper Lig U19: 2020-2021 Süper Lig takımlarının U19 takımlarından, 

b) TFF 1.Lig U19: 2020-2021 TFF 1.Lig takımlarının U19 takımlarından, 

oluşur. 

MADDE 5- GL TERTİP KOMİTESİ 

(1) GL Tertip Komitesi, FGD Direktörü ve FGD Direktör Yardımcısı, Genç Futbolcu Gelişim Koordinatörü, 

Antrenör Eğitim Koordinatörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusundan oluşur. 

(2) GL Tertip Komitesi’nin sekretarya işlemleri FGD Yönetici Asistanı tarafından yapılır.  

(3) GL Tertip Komitesi müsabakaların organizasyonunu yürütür, fikstürleri hazırlar ve Türkiye Şampiyonaların ı 

organize eder. 

(4) Müsabakaların organizasyonuna ilişkin tüm talepler kulüpler tarafından GL Tertip Komitesine yazılı olarak 

yapılır.  

MADDE 6 – GELİŞİM LİGLERİ’NİN ORGANİZASYONU VE SORUMLULUK 

(1) Kulüplerin bildirdikleri münhasır saha ve tesisler; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık 

uygulamaları, hijyen uygulamalarının düzenlenmesi hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir. Bununla 

birlikte müsabakalara katılan kulüpler ve kişiler işbu Statü’nün ekinde yer alan Covid-19 salgını tedbirlerine uymak 

zorundadır.  

(2) U19 Gelişim Liglerine katılan kulüpler FGD tarafından hazırlanan ve sezon öncesinde kulüplere bildirilen yaş 

gruplarına göre uygulanacak Yıllık Eğitim-Öğretim ve Antrenman Programına uymak zorundadır.  



(3) U19 Gelişim Ligleri müsabakalarında ve U19 Gelişim liglerine iştirak eden kulüplerin antrenmanlarında Yıllık 

Eğitim-Öğretim ve Antrenman Programı çerçevesinde GL Tertip Komitesi tarafından görevlendirilmiş kişiler 

tarafından denetim yapılır. Yapılan denetim neticesinde eksikleri tespit edilen kulüpler, GL Tertip Komitesi 

tarafından yazılı olarak eksiklerin giderilmesi hususunda uyarılır. İhtara rağmen eksikliğin giderilmemesi 

durumunda ilgili kulüp, AFDK’ya sevk edilir. 

(4) U19 Gelişim Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin U19 Genç Milli Takım organizasyonlarına (Milli 

müsabakalar, hazırlık kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) aynı yaş kategorisinde en az 4 

futbolcu göndermesi durumunda ilgili kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki 

Gelişim Ligi Müsabakaları GL Tertip Komitesi tarafından ileri bir tarihe ertelenebilir.  

(5) Okul müsabakalarına denk gelen müsabakaların ertelenebilmesi için ilgili yaş kategorisinden en az 5 oyuncunun 

okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi ile ertelenme talebinde bulunacak 

kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce öğrenci oyuncuların okul müsabakalarına katılacağın ı 

bildiren Valilik onaylı davet yazılarını ve dilekçeleri ile Futbol Gelişim Direktörlüğü’ne başvuruda bulunulması 

zorunludur. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

 (6) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada bir doktorun ve acil 

müdahale ekipmanlarına sahip tam teşekküllü bir ambulansın bulundurulması ve gerekli diğer hijyen, sağlık ve 

güvenliğini sağlanmak zorundadır. 

(7) Müsabaka sahasının ve soyunma odalarının hazırlanmaması veya emniyet önlemlerinin alınmaması durumunda 

hakem tarafından oynatılmayan müsabakalarda rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri ev sahibi 

kulüp tarafından karşılanır. 

(8) U19 Gelişim Liglerine katılan kulüplerin ilgili yönetici ve teknik sorumluları, TFF tarafından düzenlenen tüm 

eğitim programlarına, turnuva organizasyon toplantılarına ve TFF tarafından gerekli görülmesi halinde yapacağı 

diğer toplantılara katılmak zorundadır. 

MADDE 7 – SAHALAR VE TESİSLER 

(1) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Liglerine katılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve müsabakalarda fiilen 

kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya sezonluk ya da uzun süreli bu kulüplere tahsis edilmiş, Genç Futbolcu 

Gelişim Programları’na özel, en az 4 adet soyunma odası ve bir hakem odasına sahip, en az 65x100 en fazla 68x105 

boyutlarında, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından onaylanmış sentetik çim zeminli en az iki sahasının 

bulunması zorunludur. Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Lig müsabakaları, FIFA standartlarına uygun boyutlardaki 

doğal çim sahalarda oynanır.  

(2) Kulüpler lig müsabakaları süresince kullanacakları müsabaka sahalarını bir asıl, bir yedek saha olarak 

belirleyerek, her iki sahanın da ilgili kurumlardan alınmış tahsis yazılarını, katılım taahhütnameleri ile birlikte 

TFF’ye göndermek zorundadır. 

MADDE 8- SİGORTA 

(1) Kulüpler, U19 Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan her bir amatör futbolcunun, 

yurtiçinde 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, her sezon U19 Gelişim 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 9- LİSANS İŞLEMLERİ 

(1) İlgili ligler için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, Bölge Müdürlükleri 

tarafından yapılır. 

(2) U19 Gelişim Liglerine katılacak olan 18 yaşından küçük futbolcuların yasal temsilcileri tarafından imzalanmış 

EK-2’de yer alan 18 yaş altı futbolcular için seyahat muvafakatnamelerinin lisans işlemleri esnasında TFF Bölge 

Müdürlükleri’ne ibraz edilmesi zorunludur. 

(3) Kulüplerin yaş gruplarına ait lisans çıkarma sayıları hususunda herhangi bir sınırlama yoktur.  

MADDE 10 - OYUN KURALLARI  

(1) FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak oyun kurallarında 

yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre EK-3’te yer alan tabloda belirtilmiştir. 

(2) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Ligi müsabakalarında VAR (Video Hakem Uygulaması) yapılabilir. 

MADDE 11 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER 

(1) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 9 yedek futbolcu, bir teknik sorumlu 

(yaş grubu teknik sorumlusu), bir antrenör, kaleci antrenörü, atletik performans antrenörü, bir doktor ve bir masör 

veya fizyoterapist sahaya girebilir.  

 

(2) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu lisans çıkartılabilir. Müsabaka başlama saatine kadar saha 

içerisinde bulunabilir. Müsabaka başlangıcı itibari ile sahayı terk etmek zorundadır. Sahanın terk edilmemesi 

halinde GGPTS’lere 2.500 TL para cezası verilir. 

(3) Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya fiili olarak müdahale 

edemezler. 

MADDE 12 - FORMA SETLERİ 

(1) U19 Gelişim Ligleri kapsamındaki müsabakalarda Sportif Ekipman Talimatı’na uyulması zorunludur. 

(2) U19 Gelişim Liglerinde futbolcular tüm sezon boyu kendi yaş gruplarında aynı sırt numaraları ile müsabakalarda 

yer alırlar, bir üst yaş kategorisinde müsabakaya çıktığında, çıktığı yaş grubunda mevcut olmayan bir başka sırt 

numarası ile yer alırlar. Takımlar 1-99 arasındaki sırt numaralarını kullanmakta serbesttirler. 

MADDE 13 - İTİRAZLAR 

(1) U19 Gelişim Liglerinde oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve lisanslara yönelik itirazlar 

FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak 1. derecede GL Tertip Komitesi’ne yapılır. GL Tertip 

Komitesi’nin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde Amatör İşler Kurulu’na 

başvurulabilir. Bu aşamadan itibaren FMT’nin amatör müsabakalar için öngörülen itiraz usulleri uygulanır. 

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak 

ilgili müsabakanın oynandığı ildeki İl Hakem Kurulu’na yapılır. 

MADDE 14 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

(1) U19 Gelişim Liglerine ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir. 



(2) Disiplin Yargılamaları ve cezaların infazına ilişkin Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.  

MADDE 15- SARI KART UYGULAMALARI 

(1) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 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. 

(2) U19 Gelişim Ligleri müsabakalarında üst üste ya da aralıklı olarak (4) sarı kart gören bir teknik adam, görevli 

veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü yaş kategorisinin bir sonraki ilk resmi müsabakasında cezasını 

çekmeden hiçbir müsabaka isim listesine yazılamaz. 

MADDE 16 - DEPLASMAN MASRAFLARI 

(1) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Liglerine katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları 

dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak üzere, karayolu ile gidilen 

kilometre başına 2.00TL ödeme yapılır. 

(2) Deplasman müsabakaları için TC karayolu ölçümlerine göre tek yönde 200 km (bulundukları merkezden, 

müsabakanın oynanacağı tesise kadar) ve üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 

1.650-TL ödeme yapılır. Fikstür gereği iki yaş grubunun birlikte seyahat ettiği deplasman yolculuklar ında 

konaklama desteği takım başına, ulaşım desteği ise tek olarak ödenir.  

(3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri aracılığıyla, her 

müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. Deplasman müsabakalarında, konaklama desteğinin 

alınabilmesi için konaklanan otele ait fatura ibraz edilmelidir. 

II- GELİŞİM LİGLERİ MÜSABAKA SİSTEMİ 

MADDE 17- MÜSABAKA SİSTEMLERİ  

A-GRUP AŞAMASI 

 

I- Süper Lig U19 ligi müsabakaları Süper Lig sezon planlaması ve fikstürü dikkate alınarak ikinci devresinden 

itibaren başlatılmak koşuluyla tek devreli lig usulüne göre oynatılır.  

 

II- TFF 1. Lig U19 ligi müsabakaları TFF 1. Lig sezon planlaması ve fikstürü dikkate alınarak ikinci devresinden 

itibaren başlatılmak koşuluyla tek devreli lig usulüne göre oynatılır,  



 
B- PLAY-OFF AŞAMASI: 

(1) Süper Lig U19 yaş kategorilerinde lig müsabakaları sonucunda ilk 8 (sekiz) sırayı alan takım, Türkiye 

Finallerinde mücadele etmeye hak kazanır. Sezon sonu play-off “Birinci Eşleşme” 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5. Sırayı alan 

takımlar arasında oynanır. “İkinci Eşleşme” Kazanan 4 takım arasında kura ile belirlenir. “Üçüncü Eşleşme”; 

İkinci Eşleşme müsabakaları sonucunda göre kazanan takımlar final, kaybeden takımlar 3.lük müsabakasını 

oynarlar. Play-Off müsabakaları tarafsız sahada tek maç eleminasyon sistemine göre oynanır.  

(2) TFF 1.Lig U19 yaş kategorilerinde lig müsabakaları sonucunda ilk 8 (sekiz) sırayı alan takım, Türkiye 

Finallerinde mücadele etmeye hak kazanır. Sezon sonu play-off “Birinci Eşleşme” 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5. Sırayı alan 

takımlar arasında oynanır. “İkinci Eşleşme” Kazanan 4 takım arasında kura ile belirlenir. “Üçüncü Eşleşme”; 

İkinci Eşleşme müsabakaları sonucunda göre kazanan takımlar final, kaybeden takımlar 3.lük müsabakasını 

oynarlar.  Play-Off müsabakaları tarafsız sahada tek maç eleminasyon sistemine göre oynanır.  

MADDE 18 – UEFA ORGANİZASYONLARI 

(1) 2020-2021 futbol sezonu sonunda Süper Lig U19 ligini şampiyon bitiren takım U19 yaş kategorisinde UEFA 

tarafından organize edilen turnuvaya katılmaya hak kazanır.  

III- FUTBOLCU ve TEKNİK ADAM UYGUNLUKLARI 

MADDE 19 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU VE U19 TAKIM LİSTESİ 

(1) Aşağıda yer alan 2 ve 3. fıkra hükümleri saklı olmak koşuluyla, Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Liglerine 

katılacak futbolcuların 01.01.2002 ile 31.12.2005 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur.  

(2) Süper Lig U19 ve TFF 1.Lig U19 yaş grubu müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine, en fazla 

ikisinin (2)  01.01.2000 ile 31.12.2000 doğumlu futbolcu olması koşuluyla 01.01.2000 ile 31.12.2001 tarihleri (bu 



tarihler dâhil) arasında doğmuş beş (5) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolculardan en 

fazla biri (1) yabancı uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu olabilir. 

(3) Süper Lig U19 ve TFF 1. Lig U19 yaş grubu müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine, 01.01.2006 

ile 31.12.2006 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda 

oynatabilirler. 

(4) Süper Lig U19 ve TFF 1.Lig U19 Liglerine katılan takımlar müsabaka isim listesinde, bu Statüde belirlenen 

yaş uygunluğunu taşımaları koşuluyla T.C. vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip 

en fazla üç yabancı uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu yazılabilir.  

(5) Bir futbolcu, aynı hafta içinde sadece tek bir yaş grubu müsabakasında oynayabilir. Müsabaka isim listesinde 

yer almış ancak oyuna girmemiş futbolcular o maçta oynamış sayılmazlar. Yalnızca profesyonel A takım 

müsabakaları bu madde kapsamında değildir. 

(6) Kulüpler, bu maddede belirtilen uygunluklara haiz ve TFF’ye tescilli olmak şartıyla, en fazla 50 futbolcudan 

oluşan U19 Takım Listesini, lig müsabakaların başlamasından en az 3 gün önce GL Tertip Komitesi’ne ibraz 

etmek zorundadır.  U19 Takım Listesi, sezon içinde, kulübün bir sonraki müsabakasından en az 3 gün önce ibraz 

edilmek şartıyla güncellenebilir. 

(7) Bu maddenin 5. fıkrasının ihlali halinde ilgililerin FMT hükümleri uyarınca yapacakları itiraz üzerine AFDK 

tarafından ilgili takımın hükmen mağlup sayılmasına karar verilir. FMT’de belirtilen diğer hükmen mağlubiyet 

sebepleri saklıdır. 

(8) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, aynı yaş grubundaki diğer futbolcular ile 

aralarında fizyolojik açıdan farklılık görülen futbolcuların kemik yaşlarının tıp fakültesi veya devlet 

hastanelerinde saptanmasına re’sen veya itiraz üzerine karar verebilir. İlgili kulüpler TFF tarafından gerekli 

görüldüğü takdirde futbolcuların tıp fakültesi veya devlet hastanelerinden alınmış kemik yaşı tespit raporlarını 

TFF’ye gönderirler.  

MADDE 20 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU 

(1) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 yaş gruplarının her biri için en az UEFA A lisansa sahip birer teknik sorumlu 

bulundurmak zorundadırlar. Bu kategorilerde yardımcı antrenörlük yapacak olanların en az UEFA B lisansına 

sahip olmaları gerekmektedir.  

(2) Bir seferde 7, toplamda 14 veya üzerinde müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 

bir seferde en az 52 gün veya toplamda 100 gün veya üzerinde hak mahrumiyeti cezası almış olan teknik adamlar, 

kaleci antrenörleri ve müsabaka isim listesinde yer alan diğer tüm görevliler o sezon ve takip eden iki sezonda 

U19 Gelişim 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.)  

(3) U19 Gelişim Liglerinde görevli teknik adamlar FGD tarafından yapılacak olan her türlü seminer, çalıştay ve 

eğitim faaliyetine katılmak zorundadır. Teknik adamlar, geçerli bir mazeretleri olmaksızın eğitim programlarına 

katılmadıkları takdirde bu teknik adamların bağlı bulundukları kulüplere 5.000.TL’den 10.000. TL’ye kadar para 

cezası verilir. 

(4) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü 2 hafta içinde yerine getirmeyen kulüplere her hafta için 

5.000 TL’den 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 bu süre içerisinde lisans uygunluğuna sahip farklı yaş kategorisi teknik sorumlusu veya GGPTS, ilgili 

yaş kategorisinde sahaya çıkabilir. 



(5) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 liginde mücadele eden kulüpler profesyonel kaleci antrenörü diplomasına sahip 

en az 1 adet, kaleci antrenörü bulundurmak zorundadırlar. 

MADDE 21 - MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ 

(1) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 yaş grubu müsabakalarında, 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 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir. 

(2) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 yaş grubu müsabakalarında en fazla ikisi kaleci olmak üzere isim listesinde en 

az 14, en fazla 20 futbolcu bulunması zorunludur. Müsabaka isim listesinin yazılı olarak belgelendirilen haklı bir 

gerekçe olmaksızın 14 kişiden az verilmesi halinde, ilgili kulüp talimatlara aykırılık sebebiyle AFDK’ya sevk 

edilir. 

(3) Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 yaş grubu 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 kullanılmayacağı serbestçe 

belirleyebilirler.  

MADDE 22 – KUPA, MADALYA ve ÖDÜLLER 

(1)   TFF 1.Lig U19 yaş kategorisi 2020-2021 sezonu müsabakaları sonucunda ligi 1, 2 ve 3. sırada tamamlayan 

3 takıma 200’er bin TL para ödülü verilir. 

 (2)   Süper Lig U19 yaş kategorisi 2020-2021 sezonu müsabakaları sonucunda ligi ilk sırada bitirerek şampiyon 

unvanı alan takıma 350.000 TL para ödülü ve 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada tamamlayan takıma 

150.000.TL, ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 100.000 TL para ödülü verilir. 

(3) Bu madde kapsamında ödül almaya hak kazanan kulüplere ödül tutarları 2021-2022 Futbol sezonu öncesi 

ödenir,  sonraki sezonda oynamaya hak kazandığı lig kategorisine katılmaması halinde ödül verilmez, verilmişse 

verilen ödül kulüp tarafından TFF’ye iade edilir. 

IV. SON HÜKÜMLER 

MADDE 23- STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER 

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

MADDE 24- YÜRÜRLÜK  

Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 30.09.2020 tarih ve 53 sayılı toplantısında alınan kararla kabul edilmiş ve 

01.10.2020 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

TFF Yönetim Kurulu’nun 31.10.2020 tarih ve 57 sayılı toplantısında bu Statü’nün 19. maddesinin 1. ve 2. 

fıkralarının değiştirilmesine, 3. fıkra eklenmesine ve diğer fıkraların teselsül ettirilmesine karar verilmiş ve bu 

değişiklik 05.11.2020 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

EK-1 2020-2021 SEZONU SÜPER LİG U19 - TFF 1. LİG U19 LİG KATILIM FORMU ve TAAHHÜTNAMESİ 

Kulübün Adı / Ligi  ( Süper Lig-1. Lig) :   

GL Müsabaka Asil Sahası 

Saha İsmi: Adres: 

GL Müsabaka Yedek Saha  

 

 

Saha İsmi: Adres: 

U 19 T.Sor  Adı-Soyadı :    

Ant. Lisansı  UEFA A ….. Elit A     ….. Pro Lisans      ….. 

Cep Tel. Numarası :   E-Mail  
  

GGPTS  

Ad-Soyad: Elit A Lisans                                 Pro Lisans 

Cep Tel. Numarası :   

E-Mail : 

  

GGP den Sorumlu Kulüp İdari Sorumlusu  
Ad-Soyad:  

Cep Tel. Numarası :   E-Mail : 

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu 2020 - 2021 sezonunda yapılacak olan bütün Süper Lig U19 - TFF 1. U19 Ligi  müsabakalarına ve hak  

kazanmamız halinde U19 Gelişim Ligleri Play-off müsabakaları’na katılacağımızı; TFF tarafından seçilen oyuncularımızın Türkiye Finalleri ve Bölge 

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

Tarih 

İsim ve İmza 

  

 

 

        



 

EK-2 18 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR İÇİN SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ 

 

Oyuncunun Katılacağı Lig : Süper Lig U19 - TFF 1. U19 Ligi 
 

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,  2020-

2021 sezonunda Süper Lig U19 - TFF 1. U19 Ligi kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri 

ve katılmaya hak kazanılması durumunda Play-off müsabakaları veya Bölge Karmaları Türkiye 

Finalleri 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 2020 - 2021 Sezonu  Süper Lig U19, TFF 1. Ligleri’nde Uygulanacak Değişik Oyun Kuralları 
 

  

        

Kurallar: Süper Lig U19, TFF 1.Lig U19 Yaş Grubu 
 

Kural 1 : Oyun Alanı  Standart saha 
 

Kural 2 : Top Top No 5 
 

Kural 3 : Oyuncuları Sayısı 11 x 11 
 

Kadro:   en az 14 en fazla 20 futbolcu 
 

Kural 4 : Hakemler 1 Hakem, 2 Yardımcı hakem, 4. Hakem, 1 Gözlemci 
 

Kural 5 Süre   2x45  dk. 
 

Oyun Devre:    15  dk. 
 

Uzatma Süresi Süre: 2 X 15 dk. 
 

Kural 6 : Yedekler Toplam 5 oyuncu değiştirme hakkı mevcuttur. 3 defada yapılır. Değişiklik 

haklarının kullanılıp kullanılmaması isteğe bağlıdır.  

 

Kural 7 : Kartlar Sarı ve kırmızı kart uygulaması yapılır. 
 

Antrenör Teknik Alanı  Vardır ve Antrenörler sürekli olarak oyuncularına, ayakta talimat veremezler. 
 

 



 

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANACAK TEDBİRLER 

 

 

A- TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece Süper Lig U19, TFF 1.Lig 

U19 2020 – 2021 Sezonu müsabakaları seyircisiz olarak oynanır. İşbu statünün Ek-1’nde yer alan 

akredite kişiler haricinde Protokol tribünü dahil stadyum/tesislere seyirci alınmaz. 

 

B- Müsabakalarda  aşağıdaki tedbirlerin kulüplerce yerine getirilmesi zorunludur: 

 

1- Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el 

antiseptiği konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi ve birden fazla 

pisuvar ve lavabo olan tuvaletlerde; pisuvarlar ve lavabolar arasında birer boşluk bırakılması ve boş 

bırakılan pisuvarlar ve lavaboların kullanıma kapatılması zorunludur. 

 

2- Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması zorunludur. 

 

3- Takım araçları ve hakem araçları stadyum veya tesise en az 15 dakika zaman farkı ile giriş 

yapmalı ve aynı zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir.  

 

4- Takım otobüsleri, takım malzeme araçları, hakem araçlarının birbirlerine uzak mesafede park 

etmeleri gerekmektedir. 

 

5- Müsabaka esnasında sahanın en az 5 metre etrafında müsabakaya katılmasına izin verilen kişiler 

dışında kimse bulunamaz.  

 

6- Soyunma odaları ve koridorlarına test yaptırması zorunlu olan kişiler dışında kimse giremez.  

 

7- Yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, denetçi, müsabakada görevli güvenlik 

personelleri ve dışında saha kenarında kimse bulunamaz.  

 

8- Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edilmesi, 

kapalı bir alanda muhafaza edilerek hakeme toplar teslim edilinceye kadar kimsenin temas etmesine 

izin verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha kenarına dizilmesi sağlanır. Maç öncesi,  

devre arası ve maç sonunda müsabaka topları dezenfekte edilir. 

 

9- Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. 

Yedek kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe 

bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır. 

 

10- Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler 

ayrı ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır.  

 

11- Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha 

içerisinde yapılır ve oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en az 1,5 (bir buçuk) 

metre olmasına dikkat edilir. Selamlama ve tokalaşma yapılmayarak para atışına geçilir. Takımların 

ayrı ayrı ve birlikte takım fotoğrafı çekilmez. 

 

12- Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç kişinin 

ısınabileceği müsabakanın 4. hakemi tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir. 

 



13- Müsabakalarda refakatçi çocuk, maskot, müsabaka öncesi ve devre arası etkinlikleri, müsabaka 

öncesi orta yuvarlağa kulüp sponsor ve lig isim logolarının konulması etkinliği ve benzeri uygulamalar 

yapılmaz. Kulüplerin müsabaka öncesi sahaya pankartlarla çıkma etkinliği yapılmaz. TFF’nin izin 

verdiği sosyal ve toplumsal mesaj içeren pankartlar ile TFF’nin uygun göreceği pankartlar TFF 

denetçisinin uygun göreceği yere asılır. 

 

14- Müsabakalarda varsa hoparlörlerinden müsabaka süresince taraftar sesi ve benzeri sesli 

yayınların yapılması yasaktır. 

 

15- Ev sahibi kulüpler uygun görecekleri ve müsabakanın seyrini etkilemeyen alanlara genel mevzuata 

aykırı olmaması ve sağlık tedbirleri ile genel güvenlik ve emniyet tedbirlerini sağlamak koşuluyla 

reklam alabilirler. 

 

16- Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi 

ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir. 

 

17- Kulüpler müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm görevlilerini işbu 

talimatta belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanarak TFF 

internet sitesinde yayınlanan “TFF Covid-19 Sağlık Rehberi” hakkında bilgilendirmek zorundadır.  

 

18- Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından her müsabakaya iş bu talimat hükümlerinin yerine 

getirilip getirilmediğini gözlemlemek ve raporlamak üzere bir denetçi atanır. Denetçi’ler tarafından 

düzenlenen raporlar müsabaka sonrasında FGD GL Tertip Komitesine iletilir.  

 

19- TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir 

doktor atanır. 

 

20- Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, ev 

sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ile ev sahibi kulübün takım 

doktorunun (bulunması halinde misafir takım kulüp doktorunun) ve TFF Sağlık Tedbirleri 

Kontrolörünün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 

37,8 derece ve üzerinde olanlar stadyum veya tesislere alınmaz. 

 

21- Stadyum veya tesise girecek diğer tüm kişilerin müsabaka başlama saatinden en az 2 saat önce 

ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ile ateş ölçümü yapılır. Ateşi 37,8 

derece ve üzerinde olanlar stadyum veya tesise alınmaz. 

 

22- Kulüpler tarafından, test yaptırması zorunlu olan tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, 

maç operasyonu içerisinde görev yapacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 

PCR testi yaptırılması zorunludur. Bununla birlikte il dışında oynayacak takımlar müsabakadan 3 gün 

önce (MG -3) Covid-19 PCR testi yaptırabilirler. 

 

23-   COVID-19 salgın hastalığını geçirmekte olanlar veya COVID-19 nedeniyle karantinada olanlar 

ile test yaptırması zorunlu olmasına rağmen test yaptırmayan kişiler stadyum veya tesise giremezler, 

müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin COVID-19 PCR test sonuçları,  

HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden kontrol edilir. Test sonucu pozitif 

olanların, COVID-19 nedeniyle karantinada olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış 

olanların müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez. Gerekli görülmesi 

halinde, test yaptırması zorunlu olan kişilerin bağlı olduğu kulüp veya kuruluş yetkilisi tarafından 



COVID-19 PCR test sonuçlarını müsabaka başlama saatinden en az 2 saat önce TFF Sağlık Tedbirleri 

Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur. 

 

24- Müsabakalara katılım için test yaptırması zorunlu olan kişilerin, sezon sonuna kadar geçerli olacak 

şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı HES Kodunu almaları ve sezon sonuna kadar silmemeleri zorunludur. 

Kulüpler ve ilgili diğer kuruluşlar test yaptırması zorunlu olan futbolcu, görevli ve diğer 

mensuplarından HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden COVID-19 

Salgını’na ilişkin verilerin TFF ile paylaşılması için, bağlı kişilerinden Ek (4) ve 18 yaşını 

doldurmamış futbolcular için Ek (5)’te yer alan muvafakatnameyi almak ve TFF’ye ibraz etmek 

zorundadırlar.  

  

25-  Takımların U19 Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda 

görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak FGD GL 

Tertip Komitesi tarafından ileri bir tarihe ertelenir. 

 

26-  Müsabakada test yaptırması zorunlu olan TFF müsabaka görevlilerine her müsabakadan 2 gün 

önce (MG-2) TFF tarafından Covid-19 PCR testi yaptırılır. Test sonuçları neticesinde salgın hastalığı 

geçirmekte olanlar ile test yaptırması zorunlu olmasına rağmen test yaptırmayan kişiler müsabakada 

görev alamazlar. Bununla birlikte gerekmesi halinde müsabakadan 3 gün önce (MG -3) Covid-19 PCR 

testi yaptıran TFF müsabaka görevlileri de müsabakalarda görev alabilirler. 

 

Bununla birlikte anılan kişiler iş bu talimat ve TFF Sağlık Kurulu’nun “TFF Covid-19 Sağlık 

Rehberi”nde belirtilen sağlık tedbirlerine uymakla yükümlüdür. 

 

27-Görevliler,  stadyum ve tesislerdeki tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev 

yapmak zorundadır. Hakemler ile diyalog kurmak isteyen teknik heyet ile futbolcular, maç süresince 

hakemlerle aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etmelidir. 

 

28- Stadyum veya tesise girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler giriş yapamaz. 

Müsabaka esnasında; saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan 

sadece teknik sorumlular haricinde stadyum veya tesiste bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske 

takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır. 

 

29- Varsa protokol tribününe veya herhangi bir stadyum dahili mekana girişte ve çıkışta ön ve arkadaki 

kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılarak giriş ve çıkış yapılması zorunludur.  

 

30-Hijyen koşullarında hazırlanmış olmaları şartı ile stadyum içerisinde kapalı bardaklarda içecek 

ikramı, müsabaka sonrasında ise takım ve hakem soyunma odalarında ambalajlı yiyecek ikramı 

yapılabilir. 

 

C- AKREDİTASYON 

 

1- Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri Ek-1’de gösterilen görevli ve sayılar dikkate alınmak 

suretiyle uygulanır. 

 

2- Varsa protokol tribününe her iki kulüpten 5’er kişi, FGD tarafından görevlendirilen kişiler 

protokol tribününde yer alır. Protokol tribününün olmadığı tesislerde sahanın en az 5 metre uzağında 

olacak şekilde saha kenarında 1,5 metre ara ile bulunmalarına izin verilir. 

 

3- Akredite alandaki görevli kişiler ile varsa Protokol tribününde yer alacak kişilerin test yaptırma 



zorunluluğu olmamakla birlikte iş bu talimatta belirtilen sağlık ve sosyal mesafeye ilişkin tüm 

kurallara uymaları zorunludur. Bu kişiler stadyumun diğer alanlarına akredite edilemezler, protokol 

tribünü veya protokol tribünü olarak kullanılan alanlar hariç olmak üzere, akredite alanlara ve soyunma 

odalarına giremezler. Varsa, protokol tribününde yer alan kişilerin akredite alanlara girmeleri halinde 

60 günden az olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 

EK 1- MÜSABAKALARDA TESİSE GİREBİLECEK KİŞİLER 

 

MÜSABAKAYA AKREDİTE EDİLECEK KİŞİ VE GÖREVLİLER: 

 
 

 

 

SÜPER LİG U19 

TFF 1.LİG U19     Test              

Zorunluluğu 
EV SAHİBİ KULÜP 44 

FUTBOLCU OYUN ALANI        11 Zorunlu 

YEDEK FUTBOLCU 
YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN – 

OYUN ALANI        9 Zorunlu 

TEKNİK SORUMLU  YEDEK KULÜBESİ 1 
 

Zorunlu 

GGPTS YEDEK KULÜBESİ ARKASI  1 Zorunlu 

GGP İDARİ SORUMLU YEDEK KULÜBESİ ARKASI  1 Zorunlu 

ANTRENÖR YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 Zorunlu 

KALECİ ANTRENÖRÜ/ANTRENÖR YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 Zorunlu 

FİZYOTERAPİST/MASÖR YEDEK KULÜBESİ 1 Zorunlu 

DOKTOR YEDEK KULÜBESİ 1 Zorunlu 

ATLETİK PERFORMANS UZMANI YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 Zorunlu 

MALZEMECİ YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI  1 Zorunlu 

 

DELEGASYON-2 

Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve 

benzeri teknik elemanlardan oluşan kişiler 
(Bu görevliler yedek kulübesinde 
bulunamazlar) 

1 Zorunlu 

DELEGASYON-3 

Takımı taşıyan şoför, koruma, müstahdem ve 

benzeri görevlerle akredite olan kişiler (Bu 

kişiler görevleri tamamlanınca kendi takımları için 

ayrılan yedek kulübesinin arkasındaki tribünde 

veya alanda yer alabilirler.) 

1 
 

Zorunlu 

KULÜP MEDYA SORUMLUSU  1 Zorunlu 

KULÜP GENEL MÜDÜRÜ  1 Zorunlu 

KULÜP TESİS  GÜVENLİK 

SORUMLUSU 
 1 Zorunlu 

AKREDİTASYON SORUMLUSU  1 Zorunlu 

STADYUM MÜDÜRÜ T ALANI 1 Zorunlu 

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ 
Stadyumun tüm alanlarında oluşabilecek arızalara 

müdahale edebilecek görevliler 1 Zorunlu 

BAKIM SAHA İÇİ GÖREVLİSİ 
Müsabaka öncesi ve devre arasında sahaya bakım 

yapan görevliler 
1 Zorunlu 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ Genel temizlik görevlileri 1 Zorunlu 



HİZMET GÖREVLİSİ 
Her iki takım soyunma odası, hakem, denetçi 

odaları ve koridorları 
1 Zorunlu 

OPERASYON 1 

Ev sahibi kulüp tarafından stadyum içerisindeki 

teknik problemleri gidermek amacı ile 

görevlendirilen kişi 

1 Zorunlu 

OPERASYON 2 
Operasyon 1’de belirtilen kişilere ve 

Organizasyona yardımcı olacak personel 1 Zorunlu  

KULÜP PERSONELİ 
Stadyum Müdür Yardımcısı, Anons Görevlisi, 

Skorboard Görevlisi 
1 Zorunlu 

EĞİTİM AMAÇLI KAMERAMAN Basın Tribünü 1 Zorunlu 

 
 

 SÜPER LİG U19 

TFF 1.LİG U19     Test              

Zorunluluğu MİSAFİR KULÜP 35 

FUTBOLCU OYUN ALANI 11 Zorunlu 

YEDEK FUTBOLCU 
YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN – 

OYUN ALANI 
9 Zorunlu 

TEKNİK SORUMLU  YEDEK KULÜBESİ 1 Zorunlu 

GGPTS YEDEK KULÜBESİ ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

GGP İDARİ SORUMLU YEDEK KULÜBESİ ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

ANTRENÖR YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

KALECİ ANTRENÖRÜ/ANTRENÖR YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

FİZYOTERAPİST/MASÖR YEDEK KULÜBESİ 1 Zorunlu 

DOKTOR YEDEK KULÜBESİ 1 Zorunlu 

ATLETİK PERFORMANS UZMANI YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

 

 

 SÜPER LİG U19     

TFF 1.LİG U19 
 

TFF MÜSABAKA GÖREVLİLERİ 
10 

Test              

Zorunluluğu 

HAKEM SAHA İÇİ 3 Zorunlu 

4.HAKEM SAHA İÇİ 1 Zorunlu 

MALZEMECİ YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

 

DELEGASYON-2 
Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve benzeri 
teknik elemanlardan oluşan kişiler (Bu görevliler 
yedek kulübesinde bulunamazlar) 

1 Zorunlu 

 

DELEGASYON-3 
Takımı taşıyan şoför, koruma, müstahdem ve 

benzeri görevlerle akredite olan kişiler  (Bu kişiler 

görevleri tamamlanınca kendi takımları için ayrılan 

yedek kulübesinin arkasındaki tribünde yer 

alabilirler.) 

1 Zorunlu 

KULÜP MEDYA SORUMLUSU  1 Zorunlu 

KULÜP GENEL MÜDÜRÜ  1 Zorunlu 

KULÜP GÜVENLİK SORUMLUSU  1 Zorunlu 

EĞİTİM AMAÇLI KAMERAMAN Basın Tribünü 1 Zorunlu 



DENETÇİ PROTOKOL 1 Zorunlu 

GÖZLEMCİ YEDEK KULÜBESİ ARKASI TRİBÜN 1 Zorunlu 

SAĞLIK 

TEDBİRLERİ 

KONTROLÖRÜ 

TFF SAĞLIK KURULU TARAFINDAN 

GÖREVLENDİRİLECEK DOKTOR 1 Zorunlu 

TFF YETKİLİSİ  
YEDEK KULÜBESİ ARKASI TRİBÜN  3 Zorunlu 

 SÜPER LİG U19     

TFF 1.LİG U19 
 

YAYINCI KURULUŞ* 
10 

Test              

Zorunluluğu 

YAYINCI KURULUŞ ORG. SORUMLUSU 1 Zorunlu Değil 

YAYINCI KURULUŞ SAHA İÇİ GÖREVLİSİ 5 Zorunlu Değil  

YAYINCI KURULUŞ DESTEK GÖREVLİSİ 4 Zorunlu Değil 

*Varsa yayıncı kuruluş görevlilerinin yeşil zemine girmeden sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oyuncu ve yedek kulübeleri 

ile temasta bulunmadan TFF Denetçisinin uygun göreceği alanlarda görevlerini yapmaları zorunludur.  

 

 SÜPER LİG U19     

TFF 1.LİG U19  

MEDYA* 6 Test              

Zorunluluğu 

MUHABİR 3 Zorunlu Değil 

FOTO MUHABİRİ 3 Zorunlu Değil 

*Müsabakalarda görev yapacak medya görevlileri yeşil zemine, yedek kulübelerinin bulunduğu alana giremezler. Muhabirler TFF 

Denetçisinin uygun göreceği alanlarda, Foto Muhabirleri ise kale arkalarında ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görev 

yaparlar. 

 SÜPER LİG U19     

TFF 1.LİG U19 

 

RESMİ GÖREVLİLER (Resmi Güvenlik – Özel Güvenlik ) 3 + 
Test 

Zorunluluğu 

MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİ 1 Zorunlu  

MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİ YARDIMCISI 1 Zorunlu Değil 

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

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ  1 Zorunlu Değil 

SAĞLIK GÖREVLİLERİ 12  

SEDYECİ 4 Zorunlu 

SAĞLIK GÖREVLİLERİ 8 Zorunlu 
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TFF 1.LİG U19  

PROTOKOL TRİBÜNÜ 10+FGD Tarafından 

Görevlendirilecek Kişiler 
Test Zorunluluğu 

EV SAHİBİ KULÜP 5 Zorunlu Değil  

MİSAFİR KULÜP 5 Zorunlu Değil 

FGD TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLECEK KİŞİLER. 
ESNEK Zorunlu Değil 

SCOUT* 
ESNEK Zorunlu Değil 

 
 *Kulüplerde görevli Scoutlar, Futbol Gelişim Direktörlüğüne başvurmaları ve gerekli uygunluğu aldıkları takdirde müsabakaları 

takip etmelerine izin verilir. 



EK 2 – TESİS YERLEŞİM PLANI 

 



EK-3 

 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

Zaman AÇIKLAMA 

150 
Dakika 

TFF SAĞLIK TEDBİRLERİ KONTROLÖRÜ, DENETÇİ VE GÖZLEMCİNİN 

TESİSE GELİŞİ 

120 
Dakika 

HAKEMLERİN TESİSE GELİŞİ 

90 
Dakika 

EV SAHİBİ TAKIMIN TESİSE GELİŞİ 

75 
Dakika 

MİSAFİR TAKIMIN TESİSE GELİŞİ 

60 
Dakika 

DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ 

VE LİSANSLARI TESLİM ALMASI 

45 

Dakika 

HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN SOSYAL MESAFE 

KURALINA UYGUN OLARAK AYRI AYRI 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 

15 
Dakika 

TAKIM LİSTELERİNİN ANONS EDİLMESİ 

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 

İSTİKLAL MARŞI, SEREMONİ 

3 

Dakika 

PARA ATIŞI, TOP ve KALE SEÇİMİ, YARDIMCI 

HAKEMLERİN KALELERİ KONTROLÜ, 4. HAKEMİN KONTROLLERİ ve 

DENETÇİLERDEN VEYA 

GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ ALINMASI 

0 
Dakika 

MÜSABAKANIN BAŞLAMASI 



EK-4  

MUVAFAKATNAME 

 

Bu Talimat kapsamında yapılması zorunlu olan COVID-19 PCR Testi yaptırmaya ve test 

sonuçlarım ile bu hastalıkla ilişkili tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin kulübümün veya bağlı 

bulunduğum kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek 

kişi(ler) ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi; COVID-19 Salgını 

kapsamında, Kulübümüzün oynayacağı tüm müsabakalarda, müsabakaya akredite edilmem 

halinde şahsıma ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramın (yabancılar için Yabancı Kimlik 

No) ve sezon sonuna kadar geçerli olacak HES kodumun ve buna bağlı olan kişisel verilerimin 

HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemine aktarılmasına muvafakat ettiğimi, 

HES kodumu silmeyeceğimi, COVID-19 hastalığına ilişkin tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin 

TFF veya bağlı bulunduğum kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından 

yetkilendirilecek kişi(ler) ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi, test 

sonuçlarına göre uygunluk taşımamam veya test yaptırmamam halinde müsabakalara iştirak 

edemeyeceğimi, stadyuma alınmayacağımı ve akreditasyonumun iptal edileceğini bildiğimi, bu 

durumun yetkili mercilere bildirilmesine itiraz etmeyeceğime açık rızam olduğunu kabul, beyan 

ve taahhüt ederim.  

 

 

Futbolcunun 

Adı Soyadı:  

 

 

Kulüp/Kurum:  

 

 

Tarih: İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        EK-5  

MUVAFAKATNAME 

 

Velisi/Yasal Vasisi olduğumuz aşağıda adı/soyadı yazan futbolcunun; bu Talimat kapsamında 

yapılması zorunlu olan COVID-19 PCR Testi yaptırmasına ve test sonuçları ile bu hastalıkla 

ilişkili tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin kulübünün veya bağlı bulunduğu kurumunun yetkili 

kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile paylaşılmasına izin 

verdiğimizi ve muvafakat ettiğimizi; COVID-19 Salgını kapsamında, Kulübün oynayacağı tüm 

müsabakalarda, müsabakaya akredite edilmesi halinde şahsına ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarasını (yabancılar için Yabancı Kimlik No) ve sezon sonuna kadar geçerli olacak HES 

kodunun ve buna bağlı olan kişisel verilerinin HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon 

Sistemine aktarılmasına muvafakat ettiğimizi, HES kodunu silmeyeceğini, COVID-19 

hastalığına ilişkin tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin TFF veya bağlı bulunduğu kurumunun 

yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler) ile paylaşılmasına 

izin verdiğimizi ve muvafakat ettiğimizi, test sonuçlarına göre uygunluk taşıması veya test 

yaptırmaması halinde müsabakalara iştirak edemeyeceğini, stadyuma alınmayacağını ve 

akreditasyonunun iptal edileceğini bildiğimizi, bu durumun yetkili mercilere bildirilmesine 

itiraz etmeyeceğimize açık rızamız olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

Futbolcunun  

Adı Soyadı:  

 

Kulüp/Kurum:  

 

Tarih:  

 

İmza:  

 

 

-Veliler ya da yasal vasi tarafından doldurulacak kısım-  

 

Velilerin;        Yasal Vasi;  

 

Adı/Soyadı;       Adı/Soyadı;  

 

1- …………............................  ………………………………….  

 

2- ……………………………  ………………………………….  

 

Tarih/İmza;       Tarih/İmza;  

 

 

 

*18 yaşını doldurmamış futbolcular için; ilgili futbolcunun velilerinin (anne ve babası; ya da 

yasal vasisi) işbu muvafakatnamede imzasının bulunması zorunludur. 


