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İSTANBUL KADIN FUTSAL LİGİ 2016 ESASLARI 
 
 
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 Taahhütnamesi’ni (EK-1) İASKF Futsal Sorumlusu’na 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.  
 
MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK  
(1) İllerde müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden kurumlar, müsabaka alanının düzeni, müsabakanın 
genel organizasyonu ile gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması konularında İASKF ve TFF ile işbirliği 
içerisinde hareket ederler.  
(2) Futsal Ligi’ne ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve saha 
değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında İASKF yetkilidir.  
(3) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar İASKF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere 
bildirimde bulunulur.  
 
MADDE 3 - OYUN KURALLARI ve TOPLAR  
(1) Müsabakalarda FIFA Uluslararası Futsal Oyun Kuralları uygulanır.  
(2) Müsabakalarda TFF tarafından belirlenen toplar kullanılır.  
 
MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ  
(1) Başvuruları kabul edilen kulüpler, İstanbul Kadın Futsal Ligi’ne katılma hakkını elde ederler.  
(2) Lige katılacak takımlar, yapılacak fikstür çekimi ile takım sayısına bağlı olarak bir ya da iki grup halinde tek 
devreli lig usulünde müsabakalarını oynarlar. İki grup halinde oynanan müsabakaların sonucunda grup birincileri 
arasında tek maç eleme usulünde oynanacak karşılaşma ile Lig birincisi ve ikincisi belirlenir.  
(3) Futsal Ligi’nde müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve 
kaybeden takıma ise puan verilmez. Lig sonundaki puan eşitliği halinde kullanılmak üzere, berabere biten 
maçlardan sonra penaltı atışlarına geçilir.Her oyuncu bir kez penaltı kulanmak üzere sıralı atışlarda ilk üstünlük 
sağlayan takım, eşitlik halinde üstün sayılır. 
(4) 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.  
(5) Futsal Ligi’nde puan ve averaj usulleri aşağıdaki şekilde belirlenir  

(1) a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise;  
I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki üstünlüğe bakılır.  
II. Kendi aralarındaki müsabakada eşitlik varsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün 

sayılır.  
III. Eşitliğin devam etmesi halinde, kendi aralarındaki müsabakanın sonunda sıralı penaltı 

atışlarında üstünlük sağlayan takım galip sayılır. 
b) Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise;  

I.    Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile 
kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan 
müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.) 
II.        Önce bu takımların aralarındaki puan cetvelindeki puan üstünlüğüne bakılır. 
III. Takımların aralarındaki puan cetvelinde puan eşitliği varsa, takımların aralarındaki 

maçlarda gol averajına bakılır. 
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IV. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 
V. Eşitliğin devamı halinde takımların aralarındaki puan cetveline attığı gol sayısı fazla olan 

takım üstün sayılır.  
VI. Bütün bu şartlara rağmen iki veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi 

halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü 
müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.  

 
MADDE 5 – SALONLAR  
(1) Futsal Ligi müsabakaları, TFF tarafından uygunluğu tescil edilen salonlarda oynanır. Açık alanda müsabaka 
yapılamaz.  
(2) Müsabakaların yapılacağı salonlar, İASKF tarafından belirlenir. 
(3) FIFA Uluslararası Futsal Oyun Kurallarına uygun büyüklükte  (38~42 Mt boyunda, 20~25 Mt eninde) oyun 

alanı bulunamadığı takdirde İASKF oyun alanı ebadını FIFA “Uluslararası Olmayan Oyun Alani” kuralına 
göre (25~42 Mt boyunda, 16~25 Mt eninde) onaylama yetkisine sahiptir.  

 
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 İASKF’ye isimleri önceden bildirilmiş olması 
koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en fazla beş (5) tanesi 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 müsabakalarında 01.01.1987 ile 31.12.2001 tarihleri arasında doğmuş futbolcular oynayabilir. 
31.12.1986 ve daha önce doğmuş en fazla 5 (beş) tane yaşı büyük futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir.  
(2) Bu Statü’nün 1. maddesinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz eden kulüpler, lisanslarını müsabaka 
isim listesi ile birlikte müsabaka öncesinde müsabaka 4. hakemine ibraz etmek zorundadırlar.  
(3) İstanbul Kadın Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, kulübünün yazılı muvafakatını almak şartıyla, o sezon Futsal 
Ligi’ne katılmayan kulüplerden en fazla 2 lisanslı futbolcuyu kadroya alabilir ve müsabaka isim listesine 
yazabilirler.  
(4) Kulüpler müsabakalar başlamadan 5 (beş) işgünü öncesinde 25 kişiden fazla ve 10 kişiden az olmamak kaydı 
ile, kadrolarını federasyona bildirmek zorundadır (EK-2). Kadroda değişiklik yapmak mümkün değildir.  
(5) Kadro listeleri verilirken uçan kaleci dahil olmak üzere takım formaları federasyona bildirilmelidir.  
(6) Kulüpler müsabaka isim listelerine maksimum 14 futbolcu yazabilirler.  
(7) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan kulüpler hakkında karar verme yetkisi İstanbul İl Disiplin 
Kurulu’na aittir.  
 
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 zorunludur.  
 
MADDE 9 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  
(1) Bu Statü’ye ve diğer talimatlara aykırı davranan futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, kulüpler ve diğer 
ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı uygulanır.  
(2) İstanbul Kadın Futsal Ligi müsabakalarında meydana gelen eylemlerle ilgili olarak karar verme yetkisi 
İstanbul İl Disiplin Kurulu’na aittir.  
(3) Futsal Ligi müsabakaları sonucunda verilen kırmızı kart cezaları ile Disiplin Kurullarını verdiği müsabakadan 
men cezaları sadece Futsal Ligi müsabakalarında infaz edilir.  



 

İSTANBUL ASKF 
KADIN FUTBOLU KOMİSYONU 

 

Orhan Saka Amatörler Evi  

İstinye, Sarıyer, İstanbul  

 

MADDE 10 - KARARLAR ve KARARLARA İTİRAZLAR  
(1) İl Disiplin Kurulları tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az müsabakadan men, soyunma 
odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş 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 yedi gün içinde AFDK nezdinde itiraz edilebilir.  
(2) İl Disiplin Kurulları’nın bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kararları dışındaki kararlarına ve 7. maddenin 8. 
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 yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu 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 - TEBLİGAT  
İl Disiplin Kurulu’nun kararları ile ilgili tebligat, Katılım Formu ve Taahhütnamede belirtilen posta ile veya e-
mail adresine veya faks numarasına yapılır.  
 
MADDE 12 - 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 futbolcularının müsabaka içinde futbolcu-kaleci olarak 
yer almasını, ancak futbolcu-kaleci olarak yer alacak sporcunun aynı sırt forma numarası ve farklı bir yelek 
giyerek sahada bulunması ile sağlayabilirler. Futbolcu-kaleci olarak yer alacak bu futbolcunun müsabaka 
öncesinde hakemlere bildirilmesi zorunludur.  
 
MADDE 13 - HAKEMLER ve GÖZLEMCİ  
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.  
 
MADDE 14 - STATÜDE DÜZENLENMEYEN HUSUSLAR  
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi İASKF’ye aittir.  
 
MADDE 21 - YÜRÜRLÜK  
Bu Statü, İASKF’nin web sitesinde yayınlanmak sureti ile yürürlüğe girer. 


