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AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NA, 

2015 TFF Futsal Ligi’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları ile işbirliği içerisinde 

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Erzurum, Konya, Samsun, Antalya, Sakarya, Diyarbakır, Van, 

Adana, Malatya ve Gaziantep olmak üzere toplam 16 il merkezinde aşağıdaki detaylar doğrultusunda 

düzenlenmesi planlanmaktadır.  

Belirtilen illerde en az 4 ve en fazla 8 kulüp Futsal Ligi’ne katılabilir. Bir ilde 4’ten daha az takımın başvuru yapması 

halinde o ilde Futsal Ligi müsabakaları oynanmaz İllerde kulüpler başvuru sırasına göre TFF Futsal Ligi’ne kabul 

edilirler. Hangi kulüplerin TFF Futsal Ligi’ne katılacağına müsabakaların oynanacağı ilin Amatör Spor Kulüpleri 

Federasyonu Başkanlığı karar verir ve bu kararını TFF’ye iletir. TFF Futsal Ligi İl Eleme Grubu müsabakalarına 

katılacak takımlar, yapılacak fikstür çekimi ile takım sayısına bağlı olarak bir ya da iki grup halinde tek devreli lig 

usulünde müsabakalarını gerçekleştirirler.   

Kulüplerin kadrolarında yer alan oyuncuların, 31.12.1996 ve öncesinde doğmuş ve lisanslarının vize ettirilmiş 

olması gerekmektedir. Kulüpler, 01.01.1979’dan önce doğmuş en fazla 3 oyuncuyu müsabaka isim listesine 

yazabilir. Müsabakalarda 01.01.1997 ve 31.12.1999 arasında doğmuş en fazla 5 tane futbolcu müsabaka isim 

listesine yazılabilir. Kulüpler kulübe tescil edilmiş en fazla 2 yabancı uyruklu oyuncuyu müsabaka isim listesine 

yazabilir. İllerde yapılacak grup müsabakalarında Futsal Ligi’ne katılan kulüpler, kulübünün yazılı muvafakatini 

almak şartıyla, o sezon Futsal Ligi’ne katılmayan kulüplerden en fazla 5 lisanslı oyuncuyu geniş kadroya, bu 

oyuncuların 3’ünü müsabaka isim listesine yazabilecektir. Kulüpler müsabakalar başlamadan 5 (beş) işgünü 

öncesinde kendi kulüplerine lisanslı en fazla 20 ve başka kulüplerden muvafakatini aldıkları en fazla 5 oyuncudan 

oluşan en fazla 25 kişilik geniş kadroyu TFF’ye bildirmek zorundadır.  Geniş kadroda değişiklik yapmak mümkün 

değildir. Geniş kadro listeleri verilirken uçan kaleci dahil olmak üzere takım formaları TFF’ye bildirilmelidir. 

Takımlar esame listelerine maksimum 14, minimum 8 oyuncu yazabilirler.  

Futsal Ligi’nde görev yapacak teknik adamların “TFF Grassroots 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.   

 

 

 



 

 

 

Türkiye Finallerinde grup aşaması uygulanacak olup, müsabakaların ne şekilde oynanacağı takım sayısı belli 

olduktan sonra kulüplere tebliğ edilecektir. Müsabakalar süresince görev alacak personel ve hakemlerin ücretleri 

TFF tarafından ödenecektir. Türkiye Finallerine iştirak edecek kulüplerimize yol ve konaklama desteği yine TFF 

tarafından sağlanacaktır. TFF Futsal Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan kulübümüz UEFA Futsal Cup’ta ülkemizi 

temsil edecektir.   

TFF Futsal Liginin, aşağıda yer alan takvim ve ana hatlarıyla belirtilen iş akışı çerçevesinde hayata geçirilmesi 

planlanmaktadır.      

Futsal Ligi İş Akışı    Takvim    Sorumlu Kurum 

Lig Başvurularının Alınması : 22 Ocak - 6 Şubat  ASKF Başkanlıkları 

İl Eleme Grubu Müsabakaları : 09 Şubat - 08 Mart  ASKF Başkanlıkları  

 

ASKF Başkanlıklarımızın illerindeki kulüp yetkilileri ile yapacakları ve/veya yapmayı planladıkları toplantılara TFF 

tarafından da katılım sağlanabilecek, futsal ve futsal lig organizasyonlarıyla ilgili bilgiler detaylı bir şekilde 

aktarılabilecektir. TFF Futsal Ligi ile ilgili olarak bilgi almak için TFF Gelişim Ligleri Müdürlüğü ile (Tel: 0216-

3191414(15), E-mail: gelisimligleri@tff.org) iletişime geçilebilecektir.   

TFF Futsal Ligi ile ilgili hususu bilgi ve görüşlerinize sunar, güzel bir işbirliği sağlayarak birçok başarıya imza 

atacağımızı ümit ederiz.  

Saygılarımla, 

 

Kadir KARDAŞ 

Genel Sekreter 
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