
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ  

 

 
1- “Halı Saha Ligi” Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenir. TFF tarafından 

atanacak “Organizasyon Komitesi” bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.  

 

2- a) Halı Saha Ligi, Ek 1‟de yer alan 62 il ve 8 ilçede olmak üzere, TFF„nin atayacağı 

Organizasyon Komitesi tarafından belirlenen 100 ayrı sentetik yüzeyli halı sahada oynanır. 

b) Halı Saha Ligi‟ne katılacak takımlar her sezon başında TFF tarafından belirlenecek katılım 

ücretini ödemek zorundadırlar. Katılım ücretine Herkes İçin Futbol (HİF) lisans bedelleri 

dahildir. Daha önce HiF Lisansı çıkartmış olan oyuncular da katılım ücreti ödemek 

zorundadır. 

 

3- a) İllerde oynanacak olan Saha Birincililiği müsabakalarında her sahada 15-18 yaş gençler 

kategorisinde 32, 19-35 yaş büyükler kategorisinde ise 32 olmak üzere toplam 64 takım 

mücadele eder. 

b) 15-18 yaş Gençler kategorisinde 1996 ile 1993 yıllarında doğmuş olan futbolcular, 19-35 

yaş Büyükler kategorisinde 1992 ile 1976 yıllarında doğmuş olan futbolcular oynayabilirler. 

d) 18 yaşın altındaki futbolcular velilerinin imzalayacağı muvafakatname ile lige katılabilirler. 

 

4- a) Takımlar 8 kişiden oluşur. Müsabakalar bir kaleci ve 5 oyuncu ile oynanır. Bir takım 

müsabakaya en az 4 futbolcu ile başlayabilir. Bu sayının altındaki bir sayıda futbolcu ile 

müsabakaya başlayan takımlar hükmen mağlup sayılır.  

b) Takımların kaleci dahil en fazla iki oyuncu değiştirme hakları vardır. Müsabakada 

değiştirilen oyuncular, tekrar oyuna dahil olamazlar. 

 

5- a) Her takımda Profesyonel Futbolcu Lisansı‟na sahip sadece bir futbolcu yer alabilir. 

Takımlarda yer alabilecek Amatör Futbolcu Lisansı‟na sahip futbolcu sayısı konusunda 

sınırlama yoktur. Profesyonel futbolcunun ve amatör futbolcuların vizesini yaptırmış faal 

futbolcular olmaları halinde, vize yaptırdıkları sezon için HiF lisansı çıkartmalarına ve sağlık 

raporu ibraz etmelerine gerek yoktur. 

b) Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig‟de yer alan takımların, Gelişim Ligleri‟nde lisanslı olarak 

futbol oynamakta olan futbolcularından en fazla 3‟ü aynı takımda yer alabilir. Aksi bir durum 

müsabakalar devam ederken tespit edildiğinde bu kuralın dışında hareket eden takımlar ligden 

ihraç edilir  

b) Halı Saha Ligi‟ne katılmak isteyen kişilerin HiF Lisansı‟na sahip olmaları zorunludur. 

Profesyonel ve amatör lisansa sahip olan futbolcular, lisanslarını ibraz ederek müsabakalarda 

yer alabilirler. Vizesini yaptırmamış ve o sezon faal olmayan profesyonel veya amatör lisansa 

sahip futbolcular, HiF lisansı çıkarmak zorundadırlar. 

c) Her oyuncu sadece bir takımın listesinde yer alabilir. Futbolcular, lig süresince turnuvaya 

katılırken bulundukları takımdan başka bir takımda oynayamazlar. Aksine harekette bulunan 

futbolcuların, sonraki takımı veya takımları Lig‟den ihraç edilirler. 

 

6- a) Müsabakalar 15‟er dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası 5 dakikadır. 

Takımlar müsabaka saatinden 45 dakika önce müsabakanın oynanacağı halı sahada 

bulunmalıdırlar. 

b) Müsabaka oynayacak takımın oyuncuları lisanslarıyla birlikte resmi kimlik kartlarını 

(nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

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



7- Oynanacak müsabakaların tarih ve saatlerinin duyuru şekli Organizasyon Komitesi 

tarafından belirlenen usul ve şartlarda yapılır. Takımlar, müsabaka tarih ve saatlerini ve 

bunlarda yapılabilecek değişiklikleri kendileri takip ederler. 

 

8- a) 32 takımlı gençler ve 32 takımlı büyükler liginde öncelikle her birinde 4 takım bulunan 

8‟er grup oluşturulur. 4 takımlı gruplarda müsabakalar, tek devreli lig usulüne göre oynanır. 

Bu müsabakalar sonucunda grup birincisi  ve ikincisi olan her kategorideki 16‟şar takım bir 

üst tura çıkar. Eşleşmeler EK:2‟de yer alan şekilde gerçekleşir ve tek maç eleme usulü 

oynanacak müsabakalar sonunda her iki kategoride saha birincileri belirlenir. 4‟er takımlı 

gruplarda gerçekleşecek müsabakalarda, başvuruda bulunan takım sayılarının 4‟ün katlarının 

dışında olması halinde zorunlu olarak 3‟er takımlı gruplarda oluşturulabilecektir. 3‟er takımlı 

gruplarda yine kendi içerisinde tek devre müsabakalar gerçekleştirecek olup, müsabakalar 

sonunda grup birincisi ve ikincisi de bir üst tura çıkmayı hak edecektir.  

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

kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarında 

oynadıkları müsabakada galip gelen takım üstün sayılır. Müsabaka beraberlikle 

sonuçlanmışsa üstün takımı tespit etmek için genel gol averajına bakılmayacak olup iki takım 

arasında kura çekimi ile üstün takım belirlenir.  

c) Grup müsabakalarında puanı eşit olan takım 3 ise bu 3 takımın birbirleriyle oynadıkları 

müsabaka sonuçlarına göre yeniden puan cetveli yapılarak sıralama belirlenir. Sıralamanın 

belirlenmesinde genel gol averajına bakılmaz. Bu sıralamadan sonuç alınmaz ise puanları eşit 

takımlar arasında kura çekimi ile sıralama yapılır. 

d) Tek maç eleme müsabakalarında, müsabakanın eşit sonuçla bitmesi halinde seri penaltı 

atışları ile sonuç alınır. 

e) Kayıt sırasında sağlık raporunu tamamlayamayan takımların oyuncuları, takımlarının Saha 

Birincilikleri kapsamında oynayacakları ilk müsabakasından önce sağlık raporunu müsabaka 

yerindeki görevliye vermek zorundadır; aksi bir durumda lisans alamaz ve müsabakalarda yer 

alamazlar. 

 

9- a) İllerde oynanan Saha Birinciliklerinde birinci olan gençler kategorisindeki 100 takım ve 

Büyükler kategorisindeki 100 takım kendi kategorilerinde 16 (onaltı) ayrı grup merkezinde 

Bölge Birinciliği müsabakalarını tek maç eleme usulü oynarlar. 

b) Bu müsabakalar sonucunda gençler ve büyükler kategorilerinde bölge birincisi olan 16‟şar 

takım Süper Bölge Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırlar. Süper Bölge 

Birinciliği müsabakaları 4 takımdan oluşan 4 grupta 16 takımın katılımıyla tek maç eleme 

usulü oynanır. 

c) Gençler ve büyükler kategorilerinde Süper Bölge Birincisi olan 4‟er takım Final 

Müsabakalarına katılma hakkı kazanırlar. Final müsabakalarında yapılacak kura çekimi 

sonrasında İstanbul‟da tek maç eleme usulü oynanarak Türkiye Şampiyonları belirlenir. 

d) Bölge Birinciliği, Süper Bölge Birinciliği ve Final Müsabakaları kapsamında oynanacak 

tek maç eleme müsabakalarında, müsabakanın eşit sonuçla bitmesi halinde seri penaltı atışları 

ile sonuç alınır. 

 

10- a) İllerde oynanan Saha Birinciliklerinde birinci olarak Bölge Birinciliklerine katılacak 

Takımlar saha birinciliklerinde yer alan kadroları ile bölge biricilikleri müsabakalarına 

katılırlar.   

b) Bölge Birinciliği‟nde birinci olup Süper Bölge Birinciliği‟ne katılacak takımlar ile Süper 

Bölge Birinciliğinde birinci olarak Finallere katılma hakkı kazanan takımların, takım 

kaptanının talebi halinde 1 oyuncu değişikliği hakkı vardır. Takım kaptanı kadrodan çıkartılan 



kişiyi ve kadroya dahil edilen yeni kişiyi Organizasyon Komitesi‟ne bildirir. Kadroya yeni 

dahil edilecek oyuncunun ligde o sezon başka bir takımda oynamamış olması şarttır. 

 

11- Müsabaka anında takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun 

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

kimlik tespitinin yapılması zorunludur. Yapılan itirazlar Organizasyon tarafından incelenir. 

itiraz,  

 

12- Saha Birincisi olan takımlar Bölge Birinciliğine, Süper Bölge Birinciliğine ve İstanbul‟da 

düzenlenecek Final müsabakalarında il sınırı dışına çıkacaklarından, ulaşım ücretleri Türkiye 

Futbol Federasyonu‟nun belirleyeceği katkı payı ile karşılanacaktır. Final müsabakalarında 

takımların konaklama masrafları da TFF tarafından karşılanacaktır. 

 

13- Takımlar müsabaka öncesi görevliler tarafından verilecek olan 1'den 8‟e kadar 

numaralandırılmış halı saha ligi yeleklerini giymek zorundadır. 

 

14- Halı Saha Ligi müsabakalarına katılan tüm takımlar bu statüde yazılı tüm maddeleri ve bu 

organizasyonun sponsorunun Türkiye Futbol Federasyonu onayı ile gerçekleştireceği her türlü 

aktivite ve reklam uygulamalarını kabul etmiş sayılırlar. 

 

15- a) Belirlenen saatte müsabakaya gelmeyen, müsabakalarda lisanslarını ibraz etmeyen, en 

az 3 kişiyle müsabakaya gelen takımlar hükmen mağlup sayılırlar. 

b) Ligden ihraç edilen takımlar, ihraç tarihinden sonraki müsabakalarda 3-0 hükmen mağlup 

sayılırlar. 

 

16- a) Turnuvada meydana gelebilecek disiplin ihlallerinde, HiF Disiplin Talimatı hükümleri 

uygulanır. 100 halı sahada oynanacak Halı Saha Ligi organizasyonu için her ilde bir Turnuva 

Disiplin Kurulu oluşturulur. 

b) Turnuva Disiplin Kurulu, 3 kişiden oluşur. Turnuva Disiplin Kurulu, illerdeki ASKF 

Yönetimleri tarafından belirlenen 2 kişi ve ilin HiF İl Temsilcisi‟nden oluşur.  

c) Bölge Birinciliği, Süper Bölge Birinciliği ve Final müsabakalarının düzenlendiği illerde de 

bu maddenin “a” ve “b” fıkralarında yer alan hükümler uygulanır. 

 

17- Halı Saha Ligi bu statüdeki istisnalar haricinde “Halı Saha Oyun Kuralları”na uygun 

olarak yürütülecektir. 

 

18- Halı Saha Ligi organizasyonunda saha birincisi ve bölge birincisi olan takımların 

oyuncularına madalya verilir. Süper Bölge birincisi olarak final müsabakalarına katılmaya hak 

kazanan takımlara final müsabakalarında sponsor firmadan ürünler, kupa ve madalyalar 

verilecektir. 

 

19- Bu Statü‟de hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir. 

 

20- Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu‟nun 25.01.2011 tarih ve 100 sayılı toplantısında kabul 

edilmiş ve 04.02.2011 tarihinde TFF‟nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 



EK:1 

HALI SAHA LİGİNDE 
ORGANİZASYON YAPILACAK 

İLLER ve SAHA SAYILARI  

İLLER 2011 SAHA SAYISI 

ADANA 1 

ADIYAMAN 1 

AFYONKARAHİSAR 1 

AĞRI 1 

ANKARA 6 

ANTALYA (ALANYA) 2 

AYDIN 1 

BALIKESİR (BANDIRMA) 2 

BİNGÖL 1 

BOLU 1 

BURDUR 1 

BURSA 2 

ÇANAKKALE 1 

ÇANKIRI 1 

ÇORUM 1 

DENİZLİ 2 

DİYARBAKIR 1 

EDİRNE 1 

ELAZIĞ 1 

ERZİNCAN 1 

ERZURUM 1 

ESKİŞEHİR 1 

GAZİANTEP 1 

GİRESUN 1 

HATAY (İSKENDERUN) 2 

ISPARTA 1 

MERSİN (TARSUS) 2 

İSTANBUL 16 

İZMİR 4 

KASTAMONU 1 

KAYSERİ 2 

KIRKLARELİ 1 

KIRŞEHİR 1 



KOCAELİ 2 

KONYA 2 

KÜTAHYA(TAVŞANLI -
SİMAV) 

3 

MALATYA 1 

MANİSA 2 

K.MARAŞ 1 

MUĞLA (BODRUM) 2 

MUŞ 1 

NEVŞEHİR 1 

NİĞDE 1 

ORDU 1 

RİZE 1 

SAKARYA  1 

SAMSUN 2 

SİİRT 1 

SİNOP 1 

SİVAS 1 

TEKİRDAĞ (ÇORLU) 2 

TOKAT 1 

TRABZON 1 

Ş.URFA 1 

VAN 1 

YOZGAT 1 

AKSARAY 1 

KARAMAN 1 

BATMAN 1 

IĞDIR 1 

YALOVA 1 

DÜZCE 1 

TOPLAM 100 

 

 

EK:2 

GRUP A  GRUP B  GRUP C  GRUP D 

1   1   1   1 

2   2   2   2 

3   3   3   3 

4   4   4   4 



GRUP E  GRUP F  GRUP G  GRUP H 

1   1   1   1 

2   2   2   2 

3   3   3   3 

4   4   4   4 

EŞLEŞMELER 

1.MAÇ   A1 – H2 

2. MAÇ   B1 – G2 

3.MAÇ   C1 – F2 

4.MAÇ   D1 – E2 

5.MAÇ   E1 – D2 

6.MAÇ   F1 – C2 

7.MAÇ   G1 – B2 

8.MAÇ   H1 – A2 

9.MAÇ  ÇEYREK FİNAL 1.MAÇ GALİBİ – 2.MAÇ GALİBİ 

10.MAÇ ÇEYREK FİNAL 3.MAÇ GALİBİ – 4.MAÇ GALİBİ 

11.MAÇ ÇEYREK FİNAL 5.MAÇ GALİBİ – 6.MAÇ GALİBİ 

12.MAÇ ÇEYREK FİNAL 7.MAÇ GALİBİ – 8.MAÇ GALİBİ 

13.MAÇ YARI FİNAL 9.MAÇ GALİBİ – 10.MAÇ GALİBİ 

14.MAÇ YARI FİNAL 11.MAÇ GALİBİ – 12.MAÇ GALİBİ 

15.MAÇ FİNAL 13.MAÇ GALİBİ – 14.MAÇ GALİBİ 


