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Türkiye Futbol Federasyonu 

2017 Sezonu Futsal Ligi Statüsü 
 

MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI 

 

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

eksiksiz olarak doldurup, imzalanmış Futsal Ligi Katılım Formu ve Taahhütnamesini (EK-1)  

bulunduğu ilin Futsal Sorumlusuna/Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına ya da 

TFF’ye iletmek suretiyle başvurularını gerçekleştirirler. Başvuru, gerekli tüm belgelerin ibrazı 

ile mümkündür. 

    

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

takip eden sezonda Futsal Ligi’ne katılmaktan men edilirler. 

 

(3)  Futsal Ligi katılım bedeli 1.500 TL’dir.  

 

(4) Katılım bedeli turnuva sonunda takıma iade edilir. Bununla birlikte kulübün, grupların 

belirlenmesinden sonra kabul edilir bir mazereti olmaksızın ligden çekilmesi veya çıkarılması 

durumunda iade edilmez. 

 

(5) Futsal Ligi  23 takımdan oluşur. 

 

(6) Futsal Ligi Müsabakaları mini turnuvalar şeklinde düzenlenecek olup, 

müsabakalarının yapılacağı iller (merkezler) saha uygunluk değerlendirmeleri sonucunda 

belirlenir. 

   

MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK  

 

(1) 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. Müsabaka alanının düzeni, 

müsabakanın genel organizasyonu ile gerekli sağlık (ilkyardım sertifikalı bir sağlık 

personelinin bulundurulması) ve güvenlik önlemlerinin alınması konularından ASKF ve TFF 

sorumludur.  

 

(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. 
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(2) Müsabakalarda TFF tarafından belirlenen toplar kullanılır. 

 

(3) Müsabakalarda halı saha ayakkabısı kullanılamaz. 

 

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

kullanılmalıdır. 

 

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

 

MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ  

 

Futsal Ligi, 1. Eleme Grubu, 2. Eleme Grubu ve Türkiye Finalleri aşamalarından oluşur.  

 

I – 1. ve 2. Eleme Grubu 

 

(1) Başvruru koşullarını yerine getirmiş 23 takım arasında, aynı illerin takımları farklı 

gruplarda yer alacak şekilde kura çekimi gerçekleştirilir. Kura çekimi sonucunda, 4 takımlı 5 

grup ve 3 takımlı 1 grup (toplam 6 grup) olmak üzere Futsal Ligi 1. Eleme Grubu maçları 

mini turnuvalar şeklinde oynanır.   

 

(2) 1. eleme turunda 4’erli ve 3’erli gruplarda müsabakalar tek devreli lig usulüne göre 

oynanır. 

 

(3) Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımların yanı sıra, grubunu 3. sırada bitiren en iyi 4 

takım da 2. Eleme Grubuna yükselir. En iyi üçüncüleri belirlerken grup sonuncusu ile yapılan 

müsabakalar dikkate alınmaz. 

 

(4) Puan ve averaj usulleri Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerine göre belirlenir. En iyi 

üçüncüler belirlenirken FMT’ye göre eşitlik hala devam ediyorsa, eşitlik olan takımlar 

arasında baraj müsabakası oynatılır.  

 

(5) 2. Eleme turu müsabakaları 4 takımlı 4 grupta tek devreli lig usulüne göre mini 

turnuvalar şeklinde oynanır. 

 

(6) 1. Eleme Grubu müsabakalarında elde edilen sonuçlara bağlı olarak, 2. Eleme 

Grubu’nda yer almaya hak kazanan 16 takım 1’den 16’ya aşağıda belirtilen kriterler 

çerçevesinde sıralanır: 

  

a) Takımların elde ettikleri puan (3 takımlı grup hariç olmak üzere, grupta son sırada 

yer alan takımla yapılan müsabakalardan elde edilen puanlar dikkate alınmaz.) 

b) Genel puantajdaki gol averajı (3 takımlı grup hariç olmak üzere, grupta son sırada 

yer alan takımla yapılan müsabakalardan elde edilen gol averajı dikkate alınmaz.) 

c) Daha fazla gol atan takım  

d) Daha az kırmızı kart cezası alan takım, 
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e) Daha az sarı kart cezası alan takım 

 

Eşitliğin devam etmesi halinde takımlar arasında kura çekimi yapılarak sıralama belirlenir. 

 

(7) 1’den 16’ya kadar sıralanan takımlar aşağıda yer alan tablo dahilinde 2. Eleme 

gruplarına yerleşirler. 

 

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 

1. Takım 2. Takım 3. Takım 4. Takım 

8. Takım 7. Takım 6. Takım 5. Takım 

9. Takım 10. Takım 11. Takım 12. Takım 

16. Takım 15. Takım 14. Takım 13. Takım 

 

(8) 2. Eleme Grubu müsabakaları sonucunda gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar 

Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazanır.   

 

(9) Futsal Ligi’nde müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) 

puan verilir ve kaybeden takıma puan verilmez.  

 

(10) Futsal Ligi’nde hükmen mağlubiyet kararı verilmesi halinde, 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. 

 

II – Türkiye Finalleri 

 

(1) 2. Eleme Grubu müsabakaları sonucunda 8 takım Türkiye Finalleri’nde yer almaya 

hak kazanır. 

 

(2) 2. Eleme Grubunda birinci sırayı alan takımlar yapılacak kura çekimi ile ikinci sırayı 

alan takımlarla çeyrek finallerde eşleşirler. 

 

(3) Türkiye Finalleri müsabakaları eleme usulü gerçekleştirilir. Müsabakaların eşitlik ile 

bitmesi durumunda 5’er dakikadan iki uzatma devresi oynanır. Eşitlik bozulmadığı takdirde 

5’er seri penaltı atılır. Eğer eşitlik yine bozulmazsa 1’e 1 penaltı atışı ile kazanan belirlenir. 

 

(4) Çeyrek finallerin ilk müsabakasının galibi 3. müsabakanın galibiyle, çeyrek finallerin 

2. müsabakasının galibi 4. müsabakanın galibiyle yarı final oynamaya hak kazanır. 

 

(5) Yarı final müsabakalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar final 

müsabakası oynamaya hak kazanır.  

 

(6) Final müsabakasını kazanan takım, Türkiye Şampiyonu olur ve UEFA Futsal Cup’ta 

ülkemizi temsil etme hakkı kazanır.  
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MADDE 5 – SALONLAR 

 

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

 

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

önerilir ve TFF’nin onayına sunulur. 

 

(2) Kulüpler sezon başında müsabakaların oynanabileceği spor salonu bilgilerini TFF’ye 

iletmekle yükümlüdür. 

 

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 takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en fazla beşi (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 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

 

(1) Futsal Ligi’nde kural olarak 01.01.1988 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş 

futbolcular oynayabilir.  

 

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

31.12.1987 ve daha önce doğmuş en fazla 5 (beş) yaşı büyük futbolcu müsabaka isim listesine 

yazabilir. 31.12.1982 ve daha öncesinde doğan futbolcular, tam teşekküllü Özel veya Resmi 

Sağlık Kurumu’nun Sağlık Kurulu’ndan, yapılan fizik muayene ve EKG tetkiki sonucunda 

“spor katılımına engel bir durum saptanmamıştır” onaylı kurul raporu alarak TFF’ye 

sunmalıdır. 

 

(3) Futsal Ligi müsabakalarında profesyonel futbolcular oynayabilir. Profesyonel 

futbolcular için yaş sınırı aranmaz. 

 

(4) Aşağıdaki 9. fıkrada belirtilen geniş kadroda, 01.01.2001 ve 31.12.2002 tarihleri 

arasında doğmuş 5 (beş) futbolcunun yer alması zorunludur.  

 

(5) Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, futbolcu lisanslarını müsabaka isim listesi ile birlikte 

müsabaka öncesinde 4. hakeme ibraz etmek zorundadırlar. 
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(6) Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, 1. fıkrada belirtilen şartlara sahip olmak koşuluyla, 

kulübe tescil edilmiş ya da edilmemiş (muvafakatname alarak) en fazla 2 yabancı uyruklu 

futbolcuyu müsabaka isim listesine yazabilirler. 

 

(7) Muvafakatmane alarak oynatılacak yabancı uyruklu futbolcuların Türkiye’de bir 

kulübe ilgili sezon içinde tescilli olması gerekmektedir.  

 

(8) Müsabaka isim listesine yazılan muvafakatnameli yabancı futbolcu veya futbolcular  

7. maddenin 9. fıkrasında belirtmiş olan muvafakatnameli futbolcular sınıfına girmez. 

 

(9) İllerde yapılan eleme grubu müsabakalarında Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, 

kulübünün yazılı muvafakatını almak şartıyla, o sezon Futsal Ligi’ne katılmayan kulüplerden  

en fazla 5 (beş) lisanslı futbolcuyu kadroya, bu futbolcuların 3’ünü 14 kişilik müsabaka isim 

listesine yazabilirler.  

 

(10) Kulüpler müsabakalar başlamadan en fazla 23 kişilik geniş kadroyu federasyona 

bildirmek zorundadır (EK-1). Bu kadro içerisinde başka kulüplere tescilli ve ilgili kulübün 

yazılı muvafakatı alınmış en fazla 5 futbolcu bulunabilir.  

   

(11) Kulüpler müsabaka isim listelerine en az 10, en fazla 14 futbolcu yazabilirler. 

Müsabaka isim listelerinde 2 kaleci bulundurulması zorunludur.  

 

MADDE 8 - TEKNİK, İDARİ SORUMLULAR ve ANTRENÖRLER 

 

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 9 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

 

(1) Bu statüye ve diğer talimatlara aykırı davranan futbolcular, teknik adamlar, 

yöneticiler, kulüpler ve diğer ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı uygulanır. 

 

(2)  1. ve 2. Eleme Grubu müsabakalarında meydana gelen eylemlerle ilgili olarak karar 

verme yetkisi, müsabakanın oynandığı ildeki İl Disiplin Kurulu’na aittir. 

 

(3) Türkiye Finalleri kapsamında yapılan müsabakalarda meydana gelen eylemlerle ilgili 

olarak karar verme yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na aittir.  

 

(4) Olaylı müsabakaların raporları Futsal Sorumluları veya TFF Bölge Antrenörleri 

tarafından müsabakayı takiben İl Disiplin Kurulu ve TFF’ye gönderilir.  

 

(5) Futsal Ligi müsabakalarında kırmızı kart gören futbolcular, grup müsabakalarında İl 

Disiplin Kurulu’na, finallerde ise Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevki gerektirmeyen 

durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak cezalarını infaz ederler. 
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(6) Futsal Ligi müsabakaları sonucunda kırmızı kart cezaları ile İl Disiplin Kurulu veya 

Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği müsabakadan men cezaları sadece Futsal Ligi 

müsabakalarında infaz edilir.  Futsal Ligi’nde infaz edilemeyen cezalar diğer kategorilerdeki 

müsabakalarda infaz edilir.  

 

MADDE 10 - KARARLAR ve KARARLARA İTİRAZLAR 

 

(1)  İl Disiplin Kurulu tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az 

müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 15 gün (on beş dahil) 

stadyuma (salona) giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir 

müsabaka için saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesin olup bu ceza 

kararlarına itiraz edilemez. Anılan ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilir. 

 

(2)  İl Disiplin Kurulu’nun bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kararları dışındaki 

kararlarına ve 7. maddenin 10. fıkrasında belirtilen kararlarına karşı, kararın tebliğinden 

itibaren 7 gün içinde Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir. Amatör Futbol 

Disiplin Kurulu’nun kararları kesindir. 

 

(3) Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun Türkiye Finalleri müsabakaları kapsamında 

verdiği kararlara karşı kararın tebliğini izleyen 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz 

edilebilir. 

 

(4) İl Disiplin Kurulu ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararlarına itirazlar, cezanın 

infazını durdurmaz ancak ilgililer itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler. 

 

MADDE 11 - TAKIMLARIN RENKLERİ ve FORMALAR 

 

(1) Kulüpler, Futsal Ligi müsabakalarında Sportif Ekipman Talimatı’na uygun ekipman 

kullanmak zorundadırlar. 

 

(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara 

gelirken 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) Futsal Oyun Kuralları gereği, takımlar herhangi bir futbolcusuna müsabaka içinde 

futbolcu - kaleci olarak yer verebilir. Futbolcu - kalecinin kendi sırt forma numaralı kaleci 

forması ile sahada bulunması gerekmektedir. Futbolcu - kaleci olarak yer alacak bu 

futbolcunun müsabaka öncesinde hakemlere bildirilmesi zorunludur. 
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MADDE 12 - KUPA ve MADALYALAR 

 

(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 

futbolcu, teknik adam ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen birer madalya verilir. 

 

(7)   Her bir takıma en fazla 30 adet madalya verilir. 

 

MADDE 13 – İTİRAZLAR 

 

(1) Futsal Ligi müsabakalarında oyuncu uygunluğuna ilişkin, illerde 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 200,00 TL tutarındaki itiraz 

depozitosunun TFF tarafından belirtilen banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin, İl 

Disiplin Kurulu’na sunulması zorunludur. 

 

MADDE 14 - YOL MASRAFLARI 

 

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

onaylanması halinde, 1. Eleme, 2. Eleme ve Türkiye Finalleri’ne ilişkin ulaşım giderlerini 

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

başına TFF tarafından 1,25 TL tutarında ödeme yapılır.  

 

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

(fatura, fiş vb.) belgeler ile ibraz edenlere gecelik 1.250,00 TL (bin iki yüz elli Türk Lirası)  

konaklama bedeli ödenir.  

 

(3)  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. 
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MADDE 15 - HAKEMLER ve GÖZLEMCİ  

 

(1) Müsabakalarda, TFF tarafından atanan 1 gözlemci ve 4 hakem görev yapar. 2 hakem 

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

 

(2) Grup müsabakalarının düzenleneceği ilden katılan takım olması durumunda iki saha 

hakeminin ataması o ilin dışından gerçekleştirilir. 

 

MADDE 16 - SPONSORLUK ve GİŞE GELİRLERİ 

 

(1)   Saha içindeki reklam alanlarının tamamı ve gişe gelirleri TFF’ye aittir. İlgili salonu 

tahsis eden kuruluş ile TFF protokol yapabilir.  

 

MADDE 17 - AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM  

 

(1) Türkiye Finalleri sonucunda birinci olan takım, UEFA Avrupa Futsal Kupası’na 

katılmaya hak kazanır.  

 

(2) TFF’nin belirleyeceği şartlar dahilinde takımın konaklama ve ulaşımları TFF 

tarafından karşılanır. 

 

(3) TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu, 14 sporcu ile 6. 

maddenin 2. fıkrasında adı geçen en fazla 5 kişi olmak üzere 19 kişilik kafile ile sınırlıdır. 

TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu, UEFA Avrupa Futsal 

Şampiyonası’nda 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 işlem ve 

ücretleri ile otelde yapılan konaklamada, minibar, kuru temizleme, telefon, pay TV vb. 

ekstralar TFF tarafından karşılanmaz. UEFA Avrupa Futsal Kupası organizasyonunun, TFF 

tarafından Türkiye’de düzenlenmesi halinde, aynı şartlar Türkiye için de geçerli olacaktır.   

 

(3)   UEFA Futsal Avrupa Kupası’nda ilgili UEFA mevzuatı geçerlidir. 

 

MADDE 18 - STATÜDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR 

 

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

aittir.  

 

MADDE 19 - YÜRÜRLÜK 

 

Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 19.04.2017 tarihli ve 46 sayılı toplantısında kabul edilmiş 

ve 02.05.2017 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir 

 

 

http://www.tff.org/
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EK:1 

 

 

TFF FUTSAL LİGİ BAŞVURU FORMU   
 

Kulüp Bilgileri 

Kulüp adı   

Başkan adı soyadı   

Genel sekreter adı soyadı   

Adres   

Telefon   

E-posta   

A Takım 

Kayıtlı (lisanslı) sporcu sayısı   

Milli Takımda oynamaya uygun 

oyuncu sayısı 
  

Muvafakatnameli sporcu sayısı   

Teknik direktör/antrenör adı 

soyadı 
  

Antrenörlük belgesi seviyesi   

Haftalık antrenman sayısı   

İlkyardım belgesine sahip sağlık 

personelinin adı soyadı 
  

İlkyardım seti Evet / Hayır 

 

Futsal Tecrübesi 

Kulüpte ne kadar süredir futsal 

oynanıyor? 
  

Kulübünüz ya da sporcularınız 

bir lig veya turnuvada düzenli 

olarak yer alıyor mu?  

Evet / Hayır 

Herhangi bir kulüple hazırlık ya 

da dostluk maçı yapıldı mı? 
Evet / Hayır 
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Kulüp Yönetimi ve Oyuncu Gelişim Programı 

Kulübün sponsoru var mı? Evet / Hayır 

Finansmana destek olan kurum 

veya kuruluşun adı 
  

Kulübün uzun dönem gelişim 

planı var mı? (varsa kısaca 

açıklayınız) 

Evet / Hayır 

 

   

Gelişim Planı Kapsamı 

Elit oyuncu gelişimi  Evet / Hayır 

Genç oyuncu gelişimi Evet / Hayır 

Antrenör gelişimi Evet / Hayır 

Turnuva / etkinlik yönetimi Evet / Hayır 

İletişim Evet / Hayır 

Pazarlama Evet / Hayır 

Finansman / kaynak yaratma Evet / Hayır 

Finans yönetimi Evet / Hayır 

   

Oyuncu Gelişim Programı 

U19 takımı Evet / Hayır 

U17 takımı Evet / Hayır 

U15 takımı Evet / Hayır 
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GENİŞ KADRO 

No Adı Soyadı Lisans No 
Doğum 

Tarihi 
Tescilli Olduğu Kulüp 

1    .. / .. / ….  

2    .. / .. / ….  

3    .. / .. / ….  

4    .. / .. / ….  

5    .. / .. / ….  

6    .. / .. / ….  

7    .. / .. / ….  

8    .. / .. / ….  

9    .. / .. / ….  

10    .. / .. / ….  

11    .. / .. / ….  

12    .. / .. / ….  

13    .. / .. / ….  

14    .. / .. / ….  

15    .. / .. / ….  

16    .. / .. / ….  

17    .. / .. / ….  

18    .. / .. / ….  

19    .. / .. / ….  

20    .. / .. / ….  

21    .. / .. / ….  

22    .. / .. / ….  

23    .. / .. / ….  

 

 Muvafakatname ile sporcu almayacak olan kulüpler, kendi tescilli oyuncuları ile 

listeyi tamamlayabilirler. 
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 Muvafakatnamelerin müsabakalar öncesinde lisanslar ile birlikte ibraz edilmesi 

zorunludur.     

 

 

Spor Salonu 

Salon adı   

Mülkiyet işletme hakkı   

Adres   

Telefon   

Salon, FIFA futsal oyun 

kurallarına uygun mu? 
  

Saha ölçüleri   

Zemin türü (parke, tarafleks, 

kauçuk vb.) 
  

 

* İşbu 4 sayfadan oluşan formda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, Futsal Ligi müsabakalarına ve hak 

kazanmamız halinde Futsal Ligi Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı belirtiriz. Katılım başvurusunu 

gerçekleştirdikten sonra herhangi bir aşamada ligden çekildiğimizde veya müsabakalara mazeretsiz 

katılmadığımızda yatırmış olduğumuz katılım bedeli üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyeceğimizi kabul,  

beyan ve taahhüt ederiz.  

** Bu form, katılım bedelinin TFF hesabına yatırıldığına dair dekont ile birlikte geçerlidir.  

*** TFF tarafından, belirttiğimiz adres, telefon ve e-posta adresine yapılacak olan bildirimlerin, kulübümüzün 

resmi tebligat adresine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

**** İşbu formun eksiksiz olarak doldurularak gönderilmesi zorunludur. 

 

Kulüp yetkilisinin adı soyadı   

İmza   

Tarih .. / .. / ….  

 

*Kulüp yetkilisinin imzası üstüne kulübün kaşesi basılı olarak gönderilmelidir. 

 


