
	

KORUMALI FUTBOL TEKNİK KURUL KARARLARI 
08-01-2018 

Genel Kararlar 
 

1) Kulüpler  1. Ligi'nde müsabakalara çıkabilmek için takım kadrosunda en az 30 lisanslı oyuncu, 1 TRF 
(Türkiye Ragbi Federasyonu) onaylı antrenör ve  1 imza yetkisi olan yönetici olmak zorundadır. 2019 
sezonu itibariyle takım kadrosunda en az 2 TRF onaylı antrenör bulunması gerekecektir. 
 

2) Kulüpler 2. Ligi'nde müsabakalara çıkabilmek için takım kadrosunda en az 25 lisanslı oyuncu ve 1 imza 
yetkisi olan yönetici  olmak zorundadır. 2019 sezonu itibariyle takım kadrosunda en az 1 TRF onaylı 
antrenör bulunması gerekecektir. 
 

3)  Kulüpler, takım kadrolarında bulunan her bir antrenör için sezonun başında ilk maçlarına çıkmadan önce 
TRF onaylı ücretsiz antrenör kimlik kartlarını çıkartmak zorundadırlar. Antrenörler, TRF onaylı antrenör 
kimlik kartlarını her maçta yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 2018 sezonu için antrenör kimlik kartı 
çıkartılması için federasyona Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 2 adet fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir. 
Takımlar, antrenör değişikliği veya kadroya yeni antrenör dahil olması durumunda federasyona başvurarak, 
antrenör kimlik kartlarını sezon boyunca temin edebilecektir. Kimliklerin kaybedilmesi durumunda 
yenisinin çıkartılması için 50 TL ücret talep edilecektir. Sezonun ilk maçına hazır olması için belgelerin 
iletilmesi gereken tarih, federasyon tarafından bildirilecektir. 
 

4) Lige katılacak olan kulüpler TRF tarafından hazırlanmış olan tüzük/yönetmeliklere, gönderilmiş olan 
taahhütnameye ve federasyon yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan teknik kurul kararlarına uymak 
zorundadırlar.  Kulüpler ayrıca sezon içinde maç yapabilecekleri saha alternatiflerini başvuru sırasında 
bildirmelidir. Bu sahalar federasyonun görevlendireceği denetleme kurulu üye veya üyeleri tarafından 
denetlenmelidir. 
 

5) 1. Lige başvuracak takımların 1 adet lisanslı antrenörü takım kadrosunda bulundurması gerekmektedir.  
 

6) 1. Lig’e ve 2. Lig’e katılım başvurularının kulüpler tarafından imzalı taahhütname ile birlikte en geç 31 
Ocak 2017 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar +90 (312) 312 39 92 numarasına faks çekilmesi, 
info@trf.gov.tr adresine e-posta atılması ve     Gazi Mahallesi Bolat Sokak No:12 Yenimahalle / Ankara 
adresine orijinal evrakların ulaştırılması gerekmektedir. 
 

7) Ligler için kura çekimi 3 Şubat 2018 günü detayları daha sonra belirtilecek olan yerde yapılacaktır. Tüm 
kulüp yetkilileri, antrenörleri ve sporcuları kura çekimine davetlidir. Kura sonrası kesinleşen lig fikstürü 
tüm kulüplere duyurulacaktır. 
 

8) Milli maçlar ve kulüplerin fikstür çekiminden önce bildirdikleri yurtdışı turnuva maçları durumunda 
federasyon maçları tehir edebilir. 
 

9) 2019 sezonundan itibaren liglere girecek takımlara Teknik Kurul altında kurulacak olan “Yeterlilik 
Denetleme Kurulu” tarafından denetleme yapılacaktır. Saha, ekipman vb. açılardan yeterli olmayan 
takımlar, kendilerine verilen sürede eksiklerini gideremezler ise lisans alamayacaklar ve liglere dahil 
edilmeyeceklerdir. Yeterliliklerin neler olduğu, ayrıntıları, verilecek lisansların neler olduğu vb. ayrıntılar 
2019 sezonu başlamadan en az 3 ay önce ilan edilecektir. 
 



	
10) 2019 sezonundan itibaren 1. Lig’de mücadele edecek bütün takımların 19 yaş altı bir altyapı takımı 

oluşturmaları gerekmektedir. Bu altyapı takımlarında oynayanların 19 yaşından gün almamış, Üniversite 
Takımlarında ve Prolig takımlarında oynamamış/oynamayan oyuncular olması ve en fazla Lise seviyesinde 
olması beklenmektedir. 2019 sezonu için altyapı takımlarının katılacağı, müsabakaların 7’ye 7 oynanacağı 
turnuvalar planlanmaktadır, 2019 sezonu itibariyle 1. Lig takımlarının 19 yaş altı takımlarının yapılması 
planlanan bu turnuvalara katılması zorunlu olacaktır. Altyapı takımlarının detaylı yapısı ve müsabakaları 
ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır. 

Lisanslama 
 

11) Takımlar lisans evraklarını Spor Genel Müdürlüğü üzerinden çıkarmakla yükümlüdür. 
 

12) Oyuncular için son lisans çıkarma tarihi 30 Mart 2018’dir. Daha önce lisans çıkarmış hiçbir oyuncu için 4. 
Hafta maçlarından sonra lisans çıkartılmayacaktır. Korumalı Futbol branşında daha önce hiç lisans 
çıkarmamış, TRF statüsüne göre import ya da yabancı sayılmayan tüm oyuncular sezon boyu lisans 
çıkarabilirler. Teknik Kurul altında kurulacak olan “Statü Denetleme Kurulu” bu konuda yetkilidir. 
 

13) Lisanslı bir sporcu, 1. Lig ve 2. Lig arasında veya aynı ligdeki takımlar arasında sezon içerisinde 4. Hafta 
maçlarından önce takım değiştirebilir. Takım değişikliği yapan sporcu için yeni kulübünün lisans çıkaracak 
kuruma gerekli belgeler ile başvurması gerekmektedir. Değişiklik sürecinde sporcunun önceki kulübünden 
ilişiksiz belgesi edinmesi zorunludur. Oyuncunun transferi konusunda takımlarının anlaşamaması 
durumunda oyuncuların transferleri aşağıdaki bedeller esas alınarak yapılacaktır. 
 

• Milli Takım Maç Günü Kadrosunda bulunan Oyuncular: 3 Asgari Ücret Karşılığı (Net) 
• 1. Lig Oyuncusu : 2 Asgari Ücret Karşılığı (Net) 
• 2. Lig Oyuncusu : 1 Asgari Ücret Karşılığı (Net) 

Ayrıca bir Korumalı Futbol oyuncusu ilk kulübünde ilk kez lisans çıkardıktan sonraki sene transfer olmak / 
takım değiştirmek isterse statüsüne bakılmaksızın minimum transfer şartları üzerinden değerlendirilecektir. 

14) 2019 Sezonunda itibaren lisans çıkartacak oyuncuların hem TÜSF Korumalı Futbol Ligi’nde hem de TRF 
Korumalı Futbol Ligi’nde 5 yıldan daha fazla süre beraber lisans çıkartmamış olması gerekmektedir. 5. 
yılın sonunda oyuncuların iki ligden birini tercih etmeleri gerekmektedir. Oyuncular her iki ligde en fazla 5 
yıl beraber oynadıktan sonra takip eden sezonda Üniversiteler Liginde oynamaya devam ederlerse TRF’ye 
bağlı liglerde oynayamayacaklardır. Bu maddeye aykırı davranışta bulunan oyuncular içinde bulunulan 
TRF sezonunun kalan maçlarında ve ertesi sezonda futbol oynamaktan men edilirler. 

Yabancı Oyuncu Statüsü 
 

15) Müsabaka esame listesinde, her takım kadrosunda en fazla 6 adet yabancı statüsünde oyuncu 
bulunabilecektir. Bu 6 oyuncunun en fazla 3’ü import oyuncu statüsünde olabilecektir. Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Japonya veya Meksika pasaportuna sahip oyuncular import oyuncu sayılacaktır. Bir 
sporcunun bir önceki cümlede belirtilen ülkelerden birinden ve herhangi başka bir ülkeden pasaportu 
olması durumunda(çifte pasaport) import oyuncu statüsünde sayılacaktır. Çift pasaportlu olup Türk 
pasaportuna sahip her oyuncu Türk oyuncu statüsündedir. Import oyuncu beyanı esame listesinde 
yapılacak, bu beyanda usulsüzlük yapılması halinde hükmen mağlubiyet kuralları geçerli olacaktır ve 
oyuncu sezonun kalan maçlarında oynamaktan men edilecektir. Müsabaka esnasında yabancı oyuncuların 
en fazla 3’ü aynı anda sahada yer alabileceklerdir, bu 3 oyuncudan en fazla 2’si import oyuncu olabilir.  
 



	
16) Türk pasaportuna sahip olmayan, eğitim vb. sebeplerle Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’ye gelişi öncesinde 

Korumalı Futbol geçmişi olmayan oyuncular, yerli oyuncu statüsünde değerlendirilebilir. Bu tarz 
oyuncuların yerli statüsünde sayılması için kulüplerin Teknik Kurul altındaki “Statü Denetleme Kuruluna” 
başvuru yapması gerekmektedir.	Kuruldan bir karar çıkana kadar bu statüdeki oyuncular yabancı oyuncu 
olarak değerlendirilir. 

 
17) TRF Korumalı Futbol Liginde lisans çıkartılmış yerli, yabancı ya da import statüsündeki bir oyuncu 

Türkiye’deki Korumalı Futbol sezon takvimi boyunca Türkiye dışındaki bir ülkede lisans çıkarttı ise o 
sezon Türkiye’de bir daha resmi müsabakalara çıkamaz ve lisansı iptal olur. Bu durumdaki bir oyuncuyu 
resmi müsabakada oynatarak kuralın ihlalini yapan takıma hükmen mağlubiyet cezası verilir. Bu ceza 
sonucunda ligden düşürülme uygulanamaz. 

 
18) Yabancı oyuncuların kasklarının arkasında, oyuncunun yabancı olduğunu belirten görülebilir büyüklükte 

işaret olmak zorundadır. Bu işaret en az 10 cm büyüklüğünde ve okunabilir nitelikte, sporcunun statüsüne 
göre “Y” ya da “I” harfi olmalıdır. 

 
19) Yabancı ya da Import oyuncu statüsünde oynayacak oyunculara geçici lisans çıkartılması için oturma 

iznine yapılan başvurunun beyan edilmesi zorunludur. Lisans başvurusu öncesinde yabancı oyuncu için 
resmi makamlardan sağlık belgesi alınmış ve Göç İdaresinden oturma izni başvurusu yapılmış olmalıdır. 
 

20) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sporcular lisans işlemleri sırasında TC vatandaşı gibi işlem 
görür. 

Lig Yapısı ve Finaller 

21) 1. Lig'i ilk dört sırada bitiren kulüpler arasında dörtlü final müsabakaları oynanacaktır. 1-4 ve 2-3 eşleşecek 
şekilde oynanacak yarı final müsabakalarını kazanan iki takım arasında federasyon tarafından belirtilecek 
yer ve tarihte 1. Lig final maçı oynanacaktır. 1. Ligi 8. sırada bitiren takım, 2. Lige düşecektir. 1. Ligi 7. 
sırada bitiren takım, 2. Ligin 2.’si ile play-out maçı oynayacaktır. 
 

22) 2. Lig'e katılım için başvuran takım sayısına göre 2018 fikstürü federasyon tarafından duyurulacaktır. 2. 
Lig, kulüplere daha az maliyet getirmesi adına coğrafi yakınlıklar göz önünde bulundurularak bölgesel 
gruplar halinde düzenlenebilir. 
 

23) 2. Lig'i şampiyon olarak bitiren takım bir sonraki yıl 1. Ligde oynamaya direk hak kazanacaktır. 2. Ligi 
2.’si ise 1. Ligin 7.’si ile play-out maçı oynayacaktır. Bu kazanılmış haklar 9. Maddede verilen yeterlilikler 
sağlanamaz ise 2. Lig 3.sü, 2. Lig 4.sü, 1.Lig 8.si, 2. Lig 5.si ve devam eden şekilde sırayla yeterlilikleri ilk 
taşıyan takım(lar)a devredilir.  
 

24) 2017 sezonunda hiçbir ligde mücadele etmemiş olan kulüpler, başvurmaları halinde en alt ligde (2. Lig) 
mücadele edeceklerdir.  
 

25) 2019 sezonundan itibaren 3. Ligin kurulması planlanmaktadır. 2019’dan itibaren 1. Lig 8 , 2. Lig 12 
takımla devam edecektir. 2018 sezonu başvuruları alınıp Lig planlaması yapıldıktan sonra, Ligler 
başlamadan önce Teknik Kurul tarafından 2019 sezonu Ligler statüsü açıklanacaktır. 



	
Maç Günü Kararları 
 

26) Lige katılan takımların -federasyonca onaylanmış maç ertelemeleri dışında- herhangi bir maça çıkmamaları 
durumunda hükmen mağlubiyet kuralları geçerli olacak ve bir sonraki sene bir alt ligden (en alt ligde iseler 
aynı ligden) başlama cezası alacaklardır. Ceza alan kulübün idareci ve antrenörleri bir sene boyunca hiçbir 
kulüp çatısı altında idarecilik ve/veya antrenörlük yapamayacaktır. Ayrıca maça çıkmamış olan takım 
federasyonun hakem ve gözlemci masraflarını karşılayacak ve rakip takıma 1.500 TL ödeyecektir. Bu 
cezalar Disiplin Kurulunda onaylandıktan sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Bu cezaların ödenmemesi 
durumunda ertesi sene lige başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 

27) Takımlar müsabakadan en az 1 saat önce sahada hazır olmak zorundadırlar. Takım listelerinin (oyuncu ve 
antrenör adı, soyadı, lisans numaraları ve forma numaraları) müsabakadan en geç 3 saat öncesinde rakip 
takımın sezon başında federasyona bildirmiş olduğu resmi iletişim e-posta adresine ve müsabaka 
gözlemcisine bildirmesi zorunludur. Ayrıca Lisans kontrollerinin hızlı gerçekleştirilebilmesi için bu 
listelerin imzalı birer çıktıları müsabaka öncesinde Gözlemciye elden de verilecektir.  
 

28) Müsabaka esnasında saha kenarında lisanlı oyuncular, TRF onaylı antrenör kimlik kartı olan antrenörler ve 
önceden federasyondan akredite edilmiş kişiler dışında kimse bulunmayacaktır. Her takımda lisanslı 
antrenörler ve ekipmanlı oyuncular dışında 15 kişi saha kenarında bulunabilir. Bu kişiler; istatistik 
sorumlusu, fotoğrafçı veya ekipman giymemiş lisanslı oyuncular olabilir. Bu kişiler maç öncesinde 
akreditasyonlarını yapmış ve akreditasyon kartlarını takmış olmalıdırlar. 
 

29) Ev sahibi takım en az üç adet müsabaka topu hazır bulunduracaktır. Bu toplar kural kitabında yazan 
özelliklere uygun ve deri olmak zorundadır. Top ölçü ve özellikleri NFL değil, NCAA futbol topu ile 
birebir olması beklenmektedir. Hakem ev sahibi veya deplasman takımının topları arasından seçtiği üç 
topla bütün müsabakayı oynatacak, kulüpler oyunun akıcılığının sağlanması için belirtilen üç toptan 
herhangi biriyle oynamayı kabul edecektir. Deplasman takımının sağladığı topların daha iyi durumda 
olması halinde bu toplar ile maç oynanabilir. Ayrıca, ev sahibi takım hakemlere yardımcı olmak amacıyla 5 
kişiyi (2 kişi top görevlisi, 3 kişi zincir görevlisi) oyunun akışını hızlandırması için hazır bulunduracaktır. 
 

30) Federasyon tarafından sağlanmadığı takdirde, ev sahibi takım sahayı bulmak, hazırlamak ve saha 
güvenliğini sağlamak zorundadır. Ev sahibi takım müsabakanın oynanacağı günü müsabakadan en az 15 
gün önce, müsabakanın oynanacağı sahayı ve maç saatini müsabakanın yapılacağı haftanın Pazartesi günü 
saat 17:00’a kadar federasyona ve MHK’ya bildirmek zorundadır. Bildirimler zamanında yapılmadığı 
takdirde o karşılaşmada ev sahibi takım için hükmen mağlubiyet söz konusu olabilir.  Güvenlik tedbiri; 
Üniversite kampüsleri içerisinde üniversite güvenlik personeli ve/veya kolluk kuvvetleri, üniversite 
kampüsleri dışında ise kolluk kuvvetleri ve/veya 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası’na uygun olarak özel 
güvenlik birimlerince sahanın ve sahadaki kişilerin güvenliğini sağlanmalıdır. Eğer kulüpler, maçı 
oynayacakları sahada güvenlik koşullarını yerine getirmekte güçlük çekiyorsa, müsabakanın yapılacağı 
haftanın Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yazılı olarak federasyona başvurarak, bu konuda yardım talep 
edebilirler. Federasyon ilgili İl Müdürlükleri ile iletişim kurarak yardımcı olacaktır. 
 

31) Müsabakaların oynanacağı sahaların boyutları TRF kural kitabında belirtilen ölçülerden en çok %10 
oranında küçük olması kabul edilebilir. Saha boyutlarının %10'a kadar küçük olduğu sahalarda kısaltma 
işlemi sadece 40-50 ve 50-40 yardları arasında yapılacaktır. Sahalarda her iki tarafta da en 4 metre 
uzunluğunda futbol kalelerine ve zemine sabitlenmiş, eğilmeyen Kale Direklerinin bulunması zorunludur. 
Kale direklerinin oyuncuların sakatlanmasını engellemek üzere uygun şekilde muhafazaya alınması 
gerekmektedir. Saha çizgilerinin çizimleri bantla yapılmamalıdır. Gerekli koşulların sağlanamaması 
durumunda ev sahibi takımın farklı bir saha organize etmesi gerekmektedir. Aksi halde hükmen mağlubiyet 



	
söz konusu olabilir. Ev sahibi takımın müsabaka tarihinden en az bir hafta öncesinde e-mail yoluyla 
tbsfmhk@gmail.com adresinden MHK'ya başvurması halinde MHK, saha çizimi konusunda gerekli teknik 
yardımı sağlayabilir. Ayrıca, misafir takım ve hakemlere soyunma odalarının sağlanması gerekmektedir. 
Bu madde sonucunda yaşanacak hükmen mağlubiyet sonucu ligden düşme cezası uygulanmayacaktır. 
Ancak ev sahibi takım federasyonun hakem ve gözlemci masraflarını karşılayacak ve rakip takıma 1.500 
TL ödeyecektir. Bu cezalar Disiplin Kurulunda onaylandıktan sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Bu 
cezaların ödenmemesi durumunda ertesi sene lige başvuruları kabul edilmeyecektir.  
 

32) Ev sahibi takım müsabaka boyunca sahada hizmet vermek üzere tam teşekküllü ve içinde en az 2 adet Acil 
Tıp Teknisyeni bulunan bir adet ambulansı, müsabakadan en az 15 dakika önce gelecek şekilde ayarlamak 
zorundadır. Ambulansın federasyon tarafında sağlanması durumunda, takımlar ambulansın gönderildiğini 
teyit etmek ve ambulansın zamanında saha olması için gerekli organizasyonu yapmak zorundadırlar. 
Ambulans maç başlama saatinden itibaren 45 dakika gecikmesi durumunda, ev sahibi takım hükmen 
mağlup sayılabilir. Ancak bu madde nedeni ile yaşanan hükmen mağlubiyetler sonucu ligden düşme cezası 
uygulanmayacaktır. 
 

33) Müsabaka içinde eğer ambulans, acil bir durum sebebiyle sahayı terk etmek durumunda kalırsa, 
müsabakanın devam etmesi için ambulansta bulunan 2 Acil Tıp Teknisyeninden biri, gerekli 
malzemeleriyle saha kenarında hazır olmalıdır.  

34) Müsabakanın yapılacağı sahada başlangıç saatinden önce başka bir resmi müsabaka oynanıyorsa, ev sahibi 
takım maç başlangıç saatini federsyona ve MHK’ya bildirirken bir önceki resmi müsabakanın bitmesinden 
itibaren en az 1 saatlik süre vermelidir.  

35) Müsabakalarda takımların kask, facemask, pant, çorap ve forma renginin her biri kendi içinde tek renk 
olması zorunludur. İçlik olarak da siyah, beyaz ve ya takımın belirleyeceği 3. bir renk kullanılabilir. Buna 
uygun olmadan sahaya çıkan oyuncular için hakemler tarafından kuraldışı malzeme uygulaması 
yapılacaktır.  
 

36) Ev sahibi takım kural kitabında belirtilmiş olan normlara uygun olacak şekilde koyu, deplasman takımı 
kural kitabında belirtilmiş olan normlara uygun olacak şekilde açık renk forma giyecektir. İki takım 
yetkililerinin karşılaşmadan önce müsabakanın baş hakeminin bilgisi ve onayı dahilinde yazılı olarak 
anlaşması halinde farklı uygulama yapılabilir. İki takım mutabık olmadığı, bu kuralın ihlali halinde 
hükmen mağlubiyet kuralları geçerli olacaktır. Bu madde sonucu yaşanacak hükmen mağlubiyet sonucu 
ligden düşme cezası uygulanmayacaktır. Ancak ev sahibi takım federasyonun hakem ve gözlemci 
masraflarını karşılayacak ve rakip takıma 1.500 TL ödeyecektir. Bu cezalar Disiplin Kurulunda 
onaylandıktan sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Bu cezaların ödenmemesi durumunda ertesi sene lige 
başvuruları kabul edilmeyecektir. 
 

37) Ev sahibi takım müsabakaların videosunu kaydedecek ve kaydın bir kopyasını ya da kaydı içeren internet 
linkini rakip takıma ve federasyona en geç müsabakadan sonraki Salı günü saat 17:00’a kadar 
gönderecektir. Maç görüntüsü maçın tamamını içeriyor olmalıdır. Teknik Kurul tarafından hazırlanacak 
olan İstatistik şablonu kullanılarak ev sahibi takım tarafından hazırlanacak (her iki takıma ait) istatistikler 
de videolarla birlikte paylaşılacaktır. İlgili tarih ve saate kadar videoları ve istatistikleri 
göndermeyen/paylaşmayan takımlar 1500 TL ceza bedelini federasyona ödeyeceklerdir. Bu bedelin 15 gün 
içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmemesi durumunda ceza tutarı iki 
katına çıkacaktır. Sezon başında, bir önceki sezondan kalan cezalarını başvuru tarihinden iki hafta öncesine 
kadar ödemeyen kulüpler liglere katılım başvurusu yapamayacaklardır. 
 

38) Ev sahibi takımlar federasyonun sponsorlarına saha çevresinde yer vermekle yükümlüdürler.  



	
 


