TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

KADIN FUTBOL LİGLERİ STATÜSÜ
1. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. Amaç ve Kapsam
Bu statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin kadın futbolu geliştirme
programları kapsamındaki futbolcuların bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla
düzenlenen Kadınlar 1. Ligi ve Kadınlar 2. Ligi’ne katılım koşullarının; teknik adamların,
kulüplerin, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu
ligler kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu statü metninde geçen ;
a) TFF : Türkiye Futbol Federasyonu’nu
b) FGD : TFF Futbol Genel Direktörlüğü’nü
c) Bölge Müdürlüğü : TFF Bölge Müdürlükleri’ni
d) Kulüp : Amatör ve / veya profesyonel faaliyetlerde bulunan, TFF tarafından tescil
edilmiş dernek ve şirketleri,
e) FMT : TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nı
f) FDT : Futbol Disiplin Talimatı’nı
g) AFDK : Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu
h) KL Tertip Komitesi : Kadın Futbol Ligleri Tertip Komitesi’ni
ifade eder.
Madde 3. Kadın Futbol Ligleri Organizasyonu
1) Kadın Futbol Ligleri’nin hangi bölgelerde ve hangi yaş grupları için düzenleneceği ile
katılacak takımlar ve fikstür FGD tarafından belirlenerek www.tff.org web sitesinde
ilan edilir.
2) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanan bütün müsabakalarda, ev sahibi kulüpler,
bir “Maç Koordinatörü” görevlendirir; bu kişinin adını ve iletişim bilgilerini ve sezon
içindeki değişiklikleri sezon başında FGD’ye faks veya e-mail aracılığı ile bildirirler.
3) Maç koordinatörleri, misafir takımları ve hakemleri karşılar, organizasyonun sağlıklı
bir biçimde yürütülmesine yardımcı olurlar.
Madde 4. Kadın Ligleri Tertip Komitesi
1) KL Tertip Komitesi, FGD Direktörü, HiF’den Sorumlu Futbol Genel Direktör Yardımcısı
ve HiF Ligleri Sorumlusu’ndan oluşur.
2) FGD Direktörü, KL Tertip Komitesinin doğal başkanıdır.
3) KL Tertip Komitesi, itiraz üzerine tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve salt çoğunlukla
karar verir.
4) KL Tertip Komitesi’nin tüm sekreterya işlemleri FGD Direktör asistanı tarafından
yapılır.

Madde 5. Katılım
Kadın Futbol Liglerine katılacak takımlar 1.500 TL tutarındaki teminatı ligin kura çekim
tarihinin ilanından 3 hafta önce TFF hesabına yatırmak zorundadır. Teminat yatırmayan
kulüpler lige alınmaz. Alınan bu teminat tutarı ilgili kulübün müsabakalara çıkmaması
veya ligden çekilmesi hallerinde hakem, gözlemci, personel ücreti ve deplasman
takımının gideri olarak kesilecektir. Bu tür bir olaya karışmayan takımlara, teminat tutarı
lig sonunda iade edilecektir. Kulübün ligden çekilmesi veya ihraç edilmesi halinde teminat
tutarı iade edilmez.
Madde 6. Lisans İşlemleri
1) İlgili lig için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, TFF
Bölge Müdürlükleri tarafından yapılır.
2) Lisans işlemleri Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı uyarınca yapılır. 18
yaşından küçük futbolcuların yasal temsilcileri tarafından imzalanmış seyahat
muvaffakatnamelerinin TFF Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur.
Madde 7. Sahaya Girebilecek Kişiler
1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakalarda, biri kadın olmak
üzere iki yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, bir kaleci antrenörü, bir doktor, bir
masör (veya fizyoterapist) ve malzeme sorumlusu sahaya girebilirler. Kulüpler bu
kişilerin isimlerini sezon başında TFF’ye bildirirler. Bu kişilerin sezon içinde değişmesi
halinde bu değişiklikler TFF’ye bildirilir.
2) Bir kadın yönetici ile teknik sorumlu veya antrenörün sahada olması zorunludur.
Müsabakalarda, antrenör ve kadın yönetici bulundurma zorunluluğunu 3 maç yerine
getirmeyen kulüplere, 3. ihlali takip eden iki deplasman maçında deplasman katkı
payı ödenmez. İhlalin aynı sezon içinde tekerrürü halinde, kulübe sezon sonuna kadar
deplasman katkı payı ödenmez.
Madde 8. Forma Setleri
1) Müsabakalara her iki takım biri açık renk diğeri de koyu renk olmak üzere iki forma
seti getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı, ve tozluk örnekleri müsabaka
öncesinde karşılaştırılacak, ve hakem tarafından belirlenen örnek, müsabakada
kullanılacaktır.
2) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi
önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır.
3) Kadın Futbol Ligleri’nde mücadele edecek olan takımların, futbolcuların sezon
boyunca giyecekleri 1’den 99’a kadar olan forma numaralarının yazılı olduğu listeyi
sezon başlamadan önce TFF’ye bildirmeleri zorunludur.
4) Kadınlar 1. Ligi’nde forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle
(futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez.
Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.
5) Kadınlar 1. Ligi’nde formaların arkasında futbolcuların isimlerinin yazılı olması
zorunludur.
6) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı
hükümleri uygulanır.

Madde 9. İtirazlar
1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara
ve lisanslara yönelik itirazlar FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak
yapılır.
2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, ile şahısta hata hallerinden
doğan itirazlar FMT’de belirtilen usul ve sürelere uygun olarak yapılır.
3) Müsabaka sonucunu etkilediği, lisans sahteciliği yaptığı veya başkasına ait bir lisansla
başka bir futbolcuyu oynattığı tespit edilen takımlar hakkında, FMT ve FDT hükümleri
uygulanmakla birlikte ayrıca bu takımlara içinde bulunduğu sezon içerisinde takip
eden maçlar ve sonraki sezon boyunca katılacakları tüm organizasyonlar ile ilgili
olarak “ Deplasman Katkı Payı” verilmez.
4) Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında takımlardan birinin, rakip takımın bir veya
birkaç futbolcusunun başkasına ait lisanslarla oynadığına, lisans tahrifatı, lisanstaki
fotoğrafın değiştirilmesi vb. konularda dair yazılı bir itirazı olduğunda, bu kişi ve
kişilerin kimlik tespiti yapılarak, fotoğrafı müsabaka hakemi ile birlikte çekilir.
Fotoğraf çektirilemediği takdirde hakkında itiraz edilen futbolcunun lisansındaki
fotoğraf ile kimlik bilgilerinin karşılaştırılması yapılır. Hakem bu inceleme sonucu
kanaatini raporuna yazar.
Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri hakemlere yardımcı olacaklardır.
Kimlik kontrolü yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde, bu durum
müsabaka hakemi ve diğer ilgililer tarafından rapor edilir. Bu müsabaka ile ilgili karar
KL Tertip Komitesince verilir.
5) Müsabakalara katılan takımlar, FMT’ye uygun olarak yapacakları itirazlar için 200 TL
tutarındaki depozitoyu 5 gün içerisinde TFF Garanti Bankası 1. Levent Ticari Şubesi
Müdürlüğü 186 – 6297758 numaralı hesaba yatırmaları zorunludur. İtiraz ile ilgili
belgeler ile depozito makbuzunun ibraz edilmemesi halinde itirazlar işleme konulmaz.
Madde 10. Kadın Futbol Ligleri’nde Uygulanacak Disiplin Hükümleri
1) Kadın Futbol Ligleri’ne ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir.
2) Kadın Futbol Ligleri müsabakaları ve bu liglerin play – off karşılaşmalarında verilmiş
kırmızı kart cezaları veya AFDK tarafından verilmiş başka bir cezası bulunan
futbolcuların cezaları, sezon bittikten sonra devam ediyorsa, bir sonraki sezonda infaz
edilir.
3) Kadınlar 1. ve 2. Lig müsabakalarında AFDK tarafından verilmiş kırmızı kart veya başka
bir cezası bulunan futbolcuların bu cezaları, sezon içerisinde düzenlenecek olan Yıldız
Kızlar ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda infaz edilemez.
4) AFDK tarafından geçmiş sezonlarda müsabakadan men cezası almış oyuncuların, ceza
infazlarının başlayabilmesi için lisanslarını vize yaptırması şarttır.
5) Kadınlar 1. Liginde sarı kart takibi uygulaması yapılır.
6) Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya
gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya
başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı
verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puana kadar,
puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin ve karşı takımın tüm
masraflarını karşılamak zorundadır.
7) Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle
beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen

mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür
ve karar tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları
oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.
Madde 11. Transfer İşlemleri
1) Kadın Ligleri’nde oynayacak futbolcuların lisans ve transfer işlemleri, bu statüdeki
istisnai durumlar dışında Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı uyarınca yapılır.
2) Kadın futbolcuların transfer işlemleri, TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek
transfer ve tescil dönemlerinde gerçekleştirilecektir. Kadın Futbol Ligleri’nde, 2011 –
2012 futbol sezonunda ilk kez (filiz) lisans çıkartma ve vize işlemleri yapacak olan
futbolcuların tescil işlemleri, transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 31 Mayıs
tarihine kadar yapılabilir.
3) Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer işlemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge
Müdürlüklerince talep edilmesi halinde, belgelerin asılları verilmesi zorunludur.
Belgelerin asıllarını vermeyen kulüplerin lisans işlemleri yapılmaz.
4) Kadın futbolcular, aynı sezon içerisinde iki transfer ve tescil döneminden sadece
birinde transfer yapabilirler. Ancak, birinci transfer ve tescil döneminde tescil işlemini
gerçekleştiren futbolcu kulübün hiçbir resmi müsabakasında isim listesinde yer
almaması halinde aynı veya bir sonraki transfer ve tescil döneminde lisanslı olduğu
kulübün muvafakatı alınmak sureti ile transferine izin verilir.
5) 18 yaşın altındaki kadın futbolcular kulüplerinin muvafakatlarını almadan transfer
yapamazlar. Futbolcuların 23 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar yapacakları
transferlerde, futbolcunun yeni kulübü tarafından eski kulübüne 3.000 (Üç Bin) TL’lik
katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi veya katkı payı yatırıldığına dair banka
dekontunu ibraz etmeleri gerekir.
6) Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan T.C vatandaşı kadın futbolcular gelmiş
oldukları ülke Federasyonuna bağlı kulüplerden transfer işlemi yaptırarak Türkiye’de
herhangi bir kulüpte lisans çıkartacakları zaman kulüpleri tarafından TFF’nin
belirleyeceği lisans bedelinin yatırılması ve banka dekontunun işlem yapacağı TFF
Bölge Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.
7) Yurt dışında tescili bulunan T.C vatandaşı futbolcunun gelmiş olduğu ülke
federasyonundan Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası (ITC) istenecektir. Bu
konumdaki oyuncuların tescil ve transfer işlemleri bu statüde belirlenen transfer ve
tescil dönemleri içinde geçerlidir.
Madde 12. Puan ve Averaj Usulleri
1) Kadın Futbol Liglerindeki puan ve averaj usulleri FMT’nin 9.Maddesine göre
belirlenir.
2) TFF, Kadın Futbol Ligleri play – off ve Türkiye Şampiyonası organizasyonlarında,
yukarıda belirtilen puan ve averaj usullerini FMT’ye uygun olarak değiştirebilir.
Madde 13. Fair – Play Ligi
1) Takımların müsabakalarda görmüş oldukları her bir kırmızı kart için 3 ceza puanı,
2) Takımların müsabakalarda görmüş oldukları her bir sart kart için 1 ceza puanı,
3) Takımlardaki futbolcu, teknik sorumlu ve yöneticilerin almış oldukları hak
mahrumiyeti veya müsabakadan men cezaları için, maç veya hafta başına 6 ceza
puanı,

4) Takımların almış oldukları saha kapatma ve seyircisiz oynama cezaları için, maç
başına 10 ceza puanı uygulanır.
5) Sezon sonunda, Fair – Play ligini birincilikle bitiren kulüp, TFF tarafından Fair– Play
ödülü ile ödüllendirilir.
Madde 14. Yeni Tescil Edilen Kulüplerin Lige Katılımı
Kulüpler, tescil edildikleri ilk yıl düzenlenen U15 veya U17 Türkiye Şampiyonlarından
herhangi birine katılmadıkları takdirde bir sonraki sezon Kadın Futbol Ligleri’ne iştirak
edemezler.
Madde 15. Lig İsim Sponsorluğu ve Müsabaka Topu Tedarikçiliği
TFF tarafından, TFF Kadınlar Ligi için lig isim sponsorluğu anlaşması ve/veya resmi top
tedarikçiliği anlaşması yapılması durumunda, aşağıdaki uygulamalar yapılacaktır:
1) Tüm müsabakalar öncesinde gerçekleştirilecek seremonilerde, takım ve
hakemlerin önünde ve arkasında Lig İsim Sponsoru ve Lig panosu bulundurulur.
2) Lig müsabakaları, TFF’nin sponsorluk sözleşmesi akdettiği kuruluşun imal edeceği
Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun futbol topları ile oynanır. TFF
tarafından sponsorluk anlaşması imzalanan kuruluşun imal edeceği futbol topları,
sezon başlamadan önce Lig kulüplerine tutanak karşılığında teslim edilir.
Müsabakaların bu toplarla oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev sahibi
kulüpler, bu davranışları nedeniyle TFF’nin uğrayacağı zararlardan sorumlu
olurlar.
3) Lig müsabakalarında kulüpler, lig isim sponsoru için 10 adet ve top tedarikçisi için
5 adet en iyi kategori yer biletlerini veya kombine kartlarını sezon başlamadan
önce TFF’ye ulaştırmak zorundadırlar.
4) Kulüpler müsabaka biletlerinin ön yüzünde Lig İsmi, İsim Sponsoru ve Lig Logosu
bulundurmak zorundadırlar.
5) Tüm müsabakalarda kullanılan oyuncu değişikliği tabelalarında Lig İsmi, İsim
Sponsoru ve Lig Logosu bulundurulması zorunludur. Gerekli ibareleri taşıyan
yapışkanlar TFF tarafından temin edilir.
6) Stadyumlarda TFF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde Lig İsmi, İsim
Sponsoru ve Lig Logosu’nun yer aldığı müsabaka bayrağı bulundurulması
zorunludur.
7) Kulüpler, formalarının sol kollarında ligin logosu veya lig sponsoru logosu veya lig
ismi, isim sponsoru ve lig logosu bulunduracaklardır
8) Lig isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.
9) Ev sahibi kulüp, lig isim sponsorunun kupa seremonisinde etkinliklerde
bulunabilmesi ve onun görünürlüğü için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
Ayrıca sponsor temsilcilerinin kupa seremonisine katılım taleplerine uymakla
yükümlüdür.
Madde 16. Diğer Hükümler
Tüm Kadınlar Ligi müsabakalarında; bu statüde düzenlenmeyen hususlarla ilgili olarak
Futbol Müsabaka Talimatı, Amatör Lisans ve Transfer Talimatı, Futbol Kulüpleri Tescil
Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, 2011 – 2012 Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar ile
TFF’nin diğer ilgili talimatları ve IFAB Uluslararası Oyun Kuralları uygulanacaktır.

KADINLAR 1.LİGİ
Madde 17. Katılım Koşulları
1) Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan takımların U17 ve U15 Kadın Ligleri veya Türkiye
Şampiyonalarına katılımları zorunludur. U17 ve U15 Kadın Ligleri veya Türkiye
Şampiyonalarına katılmayan Kadınlar 1. Lig Kulüpleri’ne, 2011 – 2012 sezonu
içerisinde takip eden maçlar ve 2012 – 2013 sezonu boyunca Deplasman Katkı Payı
verilmez.
2) Kadınlar 1. Ligi’ne katılacak kulüpler, Ek:1, Ek:3, Ek:4, Ek:5 ve Ek:8 ’de bulunan
belgeleri ilgili sezonun başlamasından en geç 3 hafta önce FGD’ye ulaştırmaları
zorunludur.
Madde 18. Sahalar ve Tesisler
1) Kadınlar 1. Ligi müsabakalarına katılan kulüpler, en az 2 soyunma odası ve 1 hakem
odasına sahip, en az 60 m. x 90 m. boyutlarında, sentetik veya doğal çim zeminli biri
asil biri yedek olmak üzere 2 farklı sahayı ilgili sezonun başlamasından en geç 3 hafta
önce FGD’ye bildirmek zorundadırlar.
2) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada bir
doktorun hazır bulundurulması ve gerekli hijyen, sağlık ve güvenli ortamın sağlanması
ile yükümlüdür.
3) 2012 – 2013 sezonundan itibaren, Kadınlar 1. Ligi’nde yer alacak olan kulüplerin,
eğitim ve antrenmanlarda fiilen kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya bu kulüplere
tahsis edilmiş, en az 2 soyunma odasına sahip, en az 40m. x 70m. boyutlarında,
sentetik veya doğal çim zeminli bir sahalarının bulunması zorunludur.
4) Müsabaka sahasının hazırlanmaması nedeni ile, hakem tarafından oynatılmayan
müsabakalarda, rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi
kulübün bir sonraki deplasman katkı payı gelirlerinde kesilir.
Madde 19. Futbolcuların Uygunluğu
1) Kadınlar 1.Ligi’nde ilgili sezonun başladığı yılın 1. ayının 1. günü itibarıyla 28 yaşını
doldurmamış futbolcular oynayabilir. 28 yaşından büyük futbolcular yaşı büyük
futbolcu statüsünde olup, 18 kişilik isim listesine en fazla 5 yaşı büyük kadın futbolcu
yazılabilir ve oynatılabilir.
2) Kadınlar 1.Liginde oynayan futbolcular, sezon içerisinde düzenlenecek olan U15 veya
U17 kategorilerinden sadece birinin Türkiye Şampiyonasında oynayabilirler.
3) Kadınlar 1. Ligi takımlarının, kulübün U17 veya U15 takımlarında en az 2 sezon vizesi
yapılmış bir futbolcuyu 18 kişilik isim listesinde yazması zorunludur.
Madde 20. Teknik Sorumluların Uygunluğu
1) Kadınlar 1. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumluların, en az UEFA B ve dengi
antrenörlük lisansına sahip olmaları zorunludur.
2) 2010 – 2011 sezonunda Kadın Futbol Ligleri’nde görev yapmış olup, 2010 - 2011
sezonu içerisinde düzenlenen Kadın Futbol Antrenörleri Gelişim Semineri’ne
katılmayan teknik sorumlular, 2011 – 2012 sezonda Kadınlar 1. Ligi’nde görev
yapamazlar.
3) 2010 – 2011 sezonunda Kadın Futbol Ligleri’nde görev yapmamış olan teknik
sorumlular, 2010 – 2011 sezonunda düzenlenen Kadın Futbol Antrenörleri Gelişim

Semineri’ne katılımları zorunlu değildir. Bu teknik sorumluların, 2011 – 2012 sezonu
içerisinde düzenlenecek olan Kadın Futbol Antrenörleri Gelişim Seminerine katılımları
zorunludur. Bu seminere katılmayan teknik sorumlular, 2012 – 2013 sezonunda Kadın
Futbol Ligleri’nde görev alamazlar.
4) Bir sezonda toplam 6 maç veya 3 aydan daha fazla müsabakadan men veya hak
mahrumiyeti ceza almış olan teknik sorumlular, bir sonraki sezonda Kadınlar 1.
Ligi’nde görev alamazlar.
Madde 21. Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil - Vize İşlemleri
1) Kadınlar 1. Ligi takımlarının yabancı futbolcu transfer, tescil ve vize işlemlerinde, bu
maddede belirtilen istisnalar dışında Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı
hükümleri uygulanır.
2) Kadınlar 1. Ligi takımlarının kadrosunda Türkiye’de en az 1 yıllık oturma iznine sahip 3
yabancı uyruklu futbolcu bulunabilir. Bu futbolculardan herhangi birinin lisansının
iptal olması durumunda kulüpler başka bir yabancı futbolcuya lisans çıkartamazlar.
3) Kulüplerin kadrolarında bulundurdukları 3 yabancı uyruklu futbolcu müsabaka isim
listesine yazılabilir ancak aynı anda en fazla iki yabancı uyruklu futbolcu oynatılabilir.
4) Yabancı uyruklu futbolcunun Uluslararası Transfer Sertifikası’nın (ITC) gelmesi
halinde, TFF tarafından kulübe oyuncunun uygunluğuna dair yazı verilecektir. Kulüp
bu yazıyla beraber 1 senelik oturma izni başvurusu yapılabilecek olup, yabancı
uyruklu oyuncu için İçişleri Bakanlığı’ndan 1 senelik oturma izni alınması durumunda
TFF tarafından oyuncuya lisans verilecektir. Bir önceki sezonda Türkiye’de bir
Bayanlar Ligi takımında oynayan yabancı futbolcularda ITC aranmaz.
5) Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu
futbolcular, vatandaşlığa kabul için yapmış olduğu ilk müracaat tarihinden itibaren,
ancak üç yıl sonra Türk futbolcu sıfatı ile oynayabilirler. .
6) Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafından Bölge Müdürlüğü kanalı
ile TFF’ye gönderilir.
7) Diğer ülke federasyonlarına bağlı kulüplerden yapılacak yabancı uyruklu futbolcuların
tescil işlemi için kulüplerin Ek:6 ve Ek:7’de yer alan form ve taahhütnamelerini Bölge
Müdürlükleri kanalı ile FGD’ye ulaştırmaları zorunludur.
8) TFF tarafından lisans verilmesine karar verilen yabancı uyruklu futbolcuların
kulüplerinin ilk 2 yabancı uyruklu futbolcu için 4000 TL; üçüncü yabancı uyruklu
futbolcu için ise 7.500 TL’lik lisans bedelini TFF’ye yatırarak banka dekontunu diğer
belgelerle birlikte işlem yaptıracağı TFF Bölge Müdürlüklerine vermeleri zorunludur.
Madde 22. Müsabaka Sistemi
1) Kadınlar 1.Ligi, 12 takım arasında oynanır.
2) Kadınlar 1.Ligi'nde oynamaya hak kazanan 12 takım yapılacak kura çekimi ile 6
takımdan oluşan A ve B olmak üzere 2 farklı gruba ayrılır.
3) A ve B grubunda yer alan takımlar çift devre lig usulüne göre müsabakalarını
gerçekleştirirler.
4) Çift devre gerçekleşecek grup müsabakaları sonunda A ve B gruplarını 1,2 ve 3. sırada
bitiren takımlar final, 4,5 ve 6. sırada bitiren takımlar klasman gruplarını oluşturur.
5) Oluşan final ve klasman grupları, takımların çift devre lig usulü müsabakalar
gerçekleştirmeleri ile tamamlanır.

6) Final grubunu 1,2 ve 3. sırada, Klasman grubunu 1. sırada bitiren takımlar Kadınlar 1.
Ligi Dörtlü Final müsabakalarına katılmaya hak kazanır.
7) Klasman grubunu 5 ve 6. sırada bitiren takımlar Kadınlar 2. Ligi'ne düşer ve 2012 2013 sezonunda bu ligde yer alır.
8) Dörtlü finale kalan takımlar yapılacak kura çekimi ile eşleşerek yarı final
müsabakalarını yaparlar. Yarı final müsabakalarında galip gelen takımlar final, mağlup
olan takımlar 3.lük müsabakası oynamaya hak kazanır. Final müsabakasında galip
gelen takım Türkiye Kadınlar 1.Ligi şampiyonu olur.
9) Dörtlü final müsabakaları TFF tarafından belirlenecek bir sahada tek maç eleme
usulüne göre gerçekleştirilir.
10) Normal süre sonunda kazanan olmadığı takdirde kazananı uzatma süreleri; yine
belirlenememesi durumunda penaltı atışları belirler.
11) Sezonu şampiyon olarak tamamlayan kulüp 30.000 TL, ikinci olarak tamamlayan kulüp
17.500 TL, üçüncü olarak tamamlayan kulüp 12.500 TL ve dördüncü olarak
tamamlayan kulüp 7.500 TL ödül alacaktır
12) Sezonu şampiyon olarak tamamlayan kulüp, ayrıca TFF’nin vereceği ulaşım ve
konaklama desteği ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanacaktır.
TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu 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 işlemleri ve
ücretleri ile otelde yapılan konaklamada, minibar, kuru temizleme, telefon, pay TV vb.
ekstralar TFF tarafından karşılanmaz.
Madde 23. Deplasman Masrafları
1) Kadınlar 1.Ligi takımlarına, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında
oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım masraflarını karşılamak üzere,
karayolu ile gidilen kilometre başına 1,00 TL ödeme yapılır.
a. Deplasman müsabakaları için T.C karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200
km ve üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği 1.000
(bin) TL olarak ödenecektir.
2) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları TFF Müdürlükleri
aracılığı ile her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir.

KADINLAR 2.LİGİ
Madde 24. Katılım Koşulları
1) Kadınlar 2. Ligi’ne katılacak takımların, ilgili sezonun başlamasından en geç 3 hafta
önce usulüne uygun olarak lige katılma başvurusunda bulunmaları zorunludur.
2) Kadınlar 2. Ligi’nde yer alan takımların U17 ve U15 yaş kategorilerinde takım
kurmaları ve U17 ve U15 Türkiye Şampiyonalarından en az birine katılımları
zorunludur. U17 ve U15 Kadın Ligleri veya Türkiye Şampiyonalarına katılmayan
Kadınlar 2. Lig Kulüpleri’ne, 2011 – 2012 sezonu içerisinde takip eden maçlar ve 2012
– 2013 sezonu boyunca Deplasman Katkı Payı verilmez.

3) Kadınlar 2. Ligi’ne katılmak isteyen kulüpler, Ek:2, Ek:3, Ek:4,Ek:5 ve Ek:8’de bulunan
dilekçeleri ilgili sezonun başlamasından en geç 3 hafta önce FGD’ye ulaştırmaları
gerekmektedir.
Madde 25. Saha ve Tesisler
1) Kadınlar 2. Ligi müsabakalarına katılan kulüplerin, en az 2 adet soyunma odası ve 1
hakem odasına sahip, en az 60 m. x 90 m. boyutlarında, sentetik veya doğal çim
zeminli biri asil biri yedek olmak üzere 2 farklı sahayı FGD’ye bildirmek zorundadırlar.
2) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması ve sahada
bir doktorun hazır bulundurulması ve gerekli hijyen, sağlık ve güvenli ortamın
sağlanması ile yükümlüdür.
3) Müsabaka sahasının hazırlanmaması nedeni ile, hakem tarafından oynatılmayan
müsabakalarda, rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi
kulübün bir sonraki deplasman katkı payı gelirlerinde kesilir.
Madde 26. Futbolcuların Uygunluğu
1) Kadınlar 2.Ligi’nde ilgili sezonun başladığı yılın 1. ayının 1. günü itibarıyla 28 yaşını
doldurmamış futbolcular oynayabilir. 28 yaşını doldurmuş futbolcular yaşı büyük
futbolcu statüsünde olup, 18 kişilik isim listesine en fazla 5 yaşı büyük kadın futbolcu
yazılabilir ve oynatılabilir.
2) Kadınlar 2.Liginde oynayan futbolcular, sezon içerisinde düzenlenecek olan U15 veya
U17 kategorilerinden sadece birinin Türkiye Şampiyonasında oynayabilirler.
Madde 27. Teknik Sorumluların Uygunluğu
1) Kadınlar 2. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumluların, en az “TFF C” ve dengi
antrenörlük lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
2) Bir sezonda toplam 6 veya üzerinde müsabakadan men veya hak mahrumiyeti almış
olan teknik sorumlular, bir sonraki sezonda Kadınlar 2. Ligi’nde görev alamazlar.
Madde 28. Müsabaka Sistemi
1) Kadınlar 2. Ligi’ne katılacak takım sayısı, lige katılmak isteyen kulüplerin başvuruları
sonrasında belli olacaktır.
2) Kadınlar 2. Ligi’ne katılacak takımlar belirlenmesinden sonra, kulüpler coğrafi
uzaklıklar göz önünde bulunarak gruplara ayrılacaktır. Grup (Klasman) müsabakaları
çift devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Klasman müsabakaları sonrasında takımlar
arasında oynanacak olan play – off müsabakaları sonucunda 2 takım Kadınlar 1. Ligine
yükselecektir. Klasman grupları ve play – off müsabakaları müsabaka sistemi TFF
tarafından duyurulacaktır.
3) Sezon sonunda, Kadınlar 2.Ligi’nden 1. Lige terfi eden kulüpler 20.000 TL, ödül
alacaktır.
Madde 29. Deplasman Masrafları
1) Kadınlar 2.Ligi’ne katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları
dışında, oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım masraflarını
karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 1,00 TL ödeme yapılır.
2) Deplasman müsabakaları için T.C karayolları ölçümlerine göre tek yönde 200 km ve
üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.000 (Bin) TL

verilir. Kulüpler konaklama desteği alabilmek için, konaklama yaptıklarını bağlı
bulundukları TFF Müdürlüklerine fatura ve resmi yazı ile ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Madde 30. Yürürlük
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 26.10.2011 tarih ve 13 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve 27.10.2011 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 31. Yürürlükten kaldırılan hükümler
Bu statünün yürürlüğe girmesi ile birlikte 05.11.2010 tarihinde yürürlüğe giren Bayan
Futbol Ligleri Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde
Bu Statü’nün 11. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen katkı payı bedelleri, 2012/2013
sezonundan itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
a. 18 - 25 yaş aralığındaki oyuncular için, oyuncu milli sporcu ise oyuncunun eski
kulübüne en fazla 20.000 (Yirmi Bin) TL katkı payı bedeli ödenir. Oyuncu milli
oyuncu olmadığı takdirde eski kulübüne en fazla 5.000 (Beş Bin) TL katkı payı bedeli
ödenir.
b. 26 - 30 yaş aralığındaki oyuncular için, oyuncu milli sporcu ise eski kulübüne en
fazla 15.000 (On Beş Bin) TL katkı payı bedeli ödenir. Oyuncu milli oyuncu olmadığı
takdirde eski kulübüne en fazla 3.000 (üçbin) TL katkı payı bedeli ödenir.
c. 30 yaşın üzerindeki oyuncular bedelsiz olarak transfer yapabilirler.
d. 18 yaşın altındaki oyuncuların transferi için, lisanslı oldukları kulüplerin muvafakat
vermesi gerekmektedir. Oyuncuların transferinde lisanslı oldukları kulübe ödenecek
katkı payı bedeli oyuncunun bağlı bulunduğu kulüp tarafından belirlenir.
e. 18 yaşın altındaki oyuncular eğitimleri veya ebeveynlerinin iş değişikliği veya
mücbir sebepler nedeni ile şehir değiştirmeleri durumunda, oyuncuların bu
değişikliği belgelemesi gerekmektedir. Oyuncular bu durumu belgeledikleri
takdirde, 13 - 15 yaş aralığındaki oyuncular bedelsiz, 16 - 18 yaş aralığındaki
oyuncular eski kulübüne en fazla 2.000 (ikibin) TL katkı payı bedeli karşılığında
transfer yapabilirler.

EK : 1
KADINLAR 1.LİGİ KATILIM TAAHÜTNAMESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ’NE
2011 - 2012 sezonu Kadınlar 1. Liginde yer almak istediğimizden; U15 ve U17 yaş
kategorilerinde takım kuracağımızı ve her iki şampiyonanın ilgili resmi müsabakalarında
yer alacağımızı, kabul beyan ve taahhüt ederiz.
……………………………………………………… Spor Kulübü
İsim – İmza –Mühür

EK : 2
KADINLAR 2.LİGİ KATILIM TAAHÜTNAMESİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ’NE
2010 - 2011 sezonu Kadınlar 2. Liginde yer almak istediğimizden; U15 veya U17 yaş
kategorilerinde takım kuracağımızı ve iki şampiyonanın birine iştirak edeceğimizi kabul,
beyan ve taahhüt ederiz.
……………………………………………………… Spor Kulübü
İsim – İmza -Mühür

EK : 3
KULÜP BİLGİ FORMU
KULÜBÜN
İsmi
:…………………………………………………………………..
Forma Rengi
:…………………………………………………………………..
Adresi
:…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Telefon Numarası
:…………………………………………………………………..
Faks Numarası
:…………………………………………………………………..
KULÜP YETKİLİLERİNİN
1. Başkan
Adı – Soyadı
:…………………………………………………………………..
Telefon Numarası :………………………………………………… ( İş )
………………………………………………….. ( Cep)
E – Mail
2. Yönetici
Adı – Soyadı

:…………………………………………………………………..
:…………………………………………………………………..

Telefon Numarası :………………………………………………… ( İş )
………………………………………………….. ( Cep)
E – Mail

:…………………………………………………………………..

3. Kadın Yönetici
Adı – Soyadı

:…………………………………………………………………..

Telefon Numarası :………………………………………………… ( İş )
………………………………………………….. ( Cep)
E – Mail
:…………………………………………………………………..
4. Teknik Sorumlu
Adı – Soyadı
:…………………………………………………………………..
Telefon Numarası :………………………………………………… ( İş )
………………………………………………….. ( Cep)
E – Mail
:…………………………………………………………………..

EK : 4

TFF KADIN FUTBOL LİGLERİ
18 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR İÇİN
SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ
Futbolcunun Katılacağı Lig (işaretleyiniz)

 Kadınlar 1. Ligi
Kulüp Adı
Futbolcunun
Adı – Soyadı
TC Kimlik No
Yasal Temsilcinin
Adı – Soyadı
TC Kimlik No

 Kadınlar 2. Ligi

:………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………….
:………………………………………………………………………..
:………………………………………………………………………...

………………….…(yasal temsilci tarafından doldurulacak bölüm)………………………
Yasal temsilcisi (velisi/vasisi) bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı futbolcunun,
2011/2012 sezonunda Kadın Futbol Ligleri kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri ve
katılmaya hak kazanılması durumunda Türkiye Finalleri veya Şampiyonaları için takım kafilesi
ile birlikte seyahat etmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.
Yasal Temsilci
Adı/ Soyadı:
Tarih/ İmza:

EK 5
STADYUM BİLGİ FORMU
Kulüp Adı :……………………………………………………………………………………
2010 – 2011 Kadın Futbol Ligleri müsabakalarımızı, aşağıda belirtilen stadyumlarda oynamak
istediğimizi bilgilerinize arz ederiz.
İsim – İmza -Mühür

TERCİH 1
Stad Adı
:…………………………………………………………………………………..
Adres
:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
TERCİH 2
Stad Adı
:…………………………………………………………………………………..
Adres
:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

EK: 6
ULUSLARARASI TRANSFER SERTİFİKASI TALEBİ
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ’NE
İSTANBUL
Aşağıda kimlik ve en son oynadığı kulübü ile ilgili bilgilerin bulunduğu ……………………………….’ın
Uluslararası Transfer Sertifikasının ilgili ülke Federasyonundan istenmesini arz ederiz.
…………………………………………… SPOR KULÜBÜ
KULÜP YETKİLİSİ
Adı – Soyadı
Tarih – Mühür – İmza
Ek – 1 Futbolcu Dilekçesi
TRANSFER TESCİL SERTİFİKASI İSTENEN FUTBOLCUNUN
Adı
:………………………………………………………………………………………………………………..
Soyadı
:………………………………………………………………………………………………………………..
Doğum Yeri :………………………………………………………………………………………………………………..
Doğum Tarihi :…………………………………………………………………………………………………………………
Ana Adı
:…………………………………………………………………………………………………………………
Baba Adı
:…………………………………………………………………………………………………………………
T.C Vatandaşı ise Kimlik No :…………………………………………………………………………………………..
En Son oynadığı kulübün Adı (varsa adresi) :……………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En son oynadığı kulübün Bağlı Bulunduğu
Futbol Federasyonunun Adı :…………………………………………………………………………………………..
Futbolcunun Lisansı

:



Amatör



Profesyonel

EK :7
YABANCI OYUNCU KULÜP TAAHHÜTNAMESİ
Futbolcuyu futbol faaliyeti için transfer ettiğine ve futbol oynayacağına ilişkin bir taahhüt

EK : 8: KULÜPLERİN NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜLERİ

