MÜSABAKALARDA UYGULANACAK COVID-19
TEDBİRLERİNE İLİŞKİN TALİMAT
MADDE 1 – AMAÇ
1Bu Talimat, 2021 - 2022 Sezonunda Covid-19 salgın hastalığından dolayı profesyonel
futbol ligleri ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ve TFF Süper Kupa müsabakası
organizasyonuna ve kulüplerin özel turnuva ve müsabakalarına ilişkin özel koşulları
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
2Bu talimatta yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla müsabakaların
oynanmasına yönelik diğer Talimat ve Lig Statülerinde yer alan hükümler aynen uygulanır.
MADDE 2 – KAPSAM
Bu Talimat, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF
Süper Kupa müsabakalarına katılan Kulüpler ile bu kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcu,
görevlileri, müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri
kapsar.
MADDE 3 – STADYUM GİRİŞLERİ
1TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, Süper Lig, TFF 1.
Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında
stadyum seyirci kapasitesinin % 50’si oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir.
Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz. Koltuklar bir dolu, bir boş olacak şekilde
kullanılır. Protokol Tribünü, Basın Tribünü ve Localar tam kapasite ile kullanılabilir. HES
sorgulamasına göre risk grubunda bulunan kişiler ile aşağıdaki koşulları sağlamayanlar
stadyuma alınmaz.
2T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış kişiler ile daha
önce Covid-19 salgın hastalığını geçirmiş kişiler stadyum tribünleri, locaları ve protokol
tribünü ile basın tribününe aşağıdaki koşullarda girebilirler:
a.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı
tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş kişiler ise,
izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma
girebilirler.
b.
Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES
entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak

kişilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam
vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları seyirciler için EBilet sistemi üzerinden; protokol tribününe girecek kişiler için ise E-Bilet sistemi veya
HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.
c.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında kişilerin stadyumlara girişleri, ev
sahibi kulübün sorumluluğunda HES uygulaması üzerinden kontrol ile yapılır.
d.
FIFA, UEFA ve diğer ülke Futbol Federasyonlarının mensupları ve misafirleri
müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarının negatif
olması veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan Covid-19 aşı kartlarını ibraz
etmeleri şartıyla protokol tribününe girebilirler. Bununla birlikte FIFA veya UEFA
tarafından organize edilen müsabakalarda misafir kulüplerin futbolcu yakınları,
sponsorları için 100 kişiyi aşmayacak şekilde müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR
testi yaptırmaları ve test sonuçlarının negatif olması veya T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından tanınan Covid-19 aşı kartlarını ibraz etmeleri şartıyla kulüp tarafından
belirlenecek özel bir tribününe girebilirler.
312 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna
dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucu
negatif olması şartıyla stadyuma girebilirler. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, aşı tanımlamasının yapıldığı tarihten
itibaren 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları durumunda bu kişilerin
stadyumlara girişlerine izin verilmez.
4Yayıncı Kuruluş görevlilerinden, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini
tamamlamış olanlar, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid19 geçirmiş olanlar ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile
stadyuma girebilirler. Yayıncı Kuruluş görevlilerinden T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği
aşı takvimini tamamlamamış olanlar, müsabakadan en fazla 72 saat önce PCR testi yaptırması
ve test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilirler. Bu kişilerin, işbu Talimat’ın
yürürlük tarihinden itibaren 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları durumunda
stadyumlara girişlerine izin verilmez.
5Stadyum Kırmızı Alanı dışında görevlendirilen kulüp görevlilerinden ve müsabakada
görevli diğer akredite kişilerden, T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini
tamamlamış olanlar, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid19 geçirmiş olanlar ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile
stadyuma girebilirler. Stadyum Kırmızı Alanı dışında görevlendirilen kulüp görevlilerinden
ve müsabakada görevli diğer akredite kişilerden T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı
takvimini tamamlamamış olanlar, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve
test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma girebilirler. Bu kişilerin, işbu Talimat’ın yürürlük
tarihinden itibaren 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları durumunda
stadyumlara girişlerine izin verilmez.

6Stadyum Kırımızı Alanında görev yapacak olan Özel Güvenlik Personelinin işbu
maddenin 5. fıkrasındaki koşulları taşımaları ve müsabakadan önce akreditasyon sistemine
dahil edilmeleri zorunludur. Bununla birlikte Stadyum Kırmızı Alanı dışında görev yapacak
olan Özel Güvenlik Personelinin işbu maddenin 5. fıkrasındaki koşulları taşıyıp taşımadığının
kontrolü ev sahibi kulüplerce yapılarak, görev alanlarına alınırlar. Bu görevlilerin Özel
Güvenlik Şirketi ve Kulüp Yetkilisi tarafından imzalanmış listesi Müsabaka Organizasyon
Toplantısında Federasyon Temsilcisine teslim edilir.
MADDE 4 – STADYUM DÜZENİ
1Bu Talimat’ın Ek-1’inde yer alan krokide gösterilmiş olan ve aşağıdaki alanları
kapsayan bölüm Stadyum Kırmızı Alanı’dır:
a- Yeşil zemin ve saha içi,
b- Soyunma odası alanları ve koridorları,
c- Hakem soyunma odaları ve koridorları,
d- Doping kontrol odası,
e- Futbolcu ve hakem ilk yardım odası,
f- Temsilci odası,
g- T Alanı,
h- Yedek kulübelerini, yedek kulübesini genişletmek için kullanılan ek koltukları
i- Sağlık ve güvenliğe ilişkin tüm tedbirler ev sahibi kulüplerce alınmak üzere, her iki
takımın kadroya giremeyen oyuncuları ile bu alanda bulunmasına izin verilen akredite
kişilerin, aralarında birer koltuk boşluk bırakarak oturabileceği, her iki yedek
kulübesinin arkasındaki tribünde ayrılacak bölümü,
j- Saha ile sahanın kenarındaki reklam panolarına kadar olan çevresi ve ısınma alanları.
2- Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında birer koltuk boş bırakılarak oturulması
zorunludur. Yedek kulübesinde bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir)
koltuk boyu mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.
3- Yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Sağlık Tedbirleri
Kontrolörü, TFF Güvenlik ve Akreditasyondan Sorumlu Temsilci, Müsabaka Güvenlik
Amiri, VAR görevlisi (1 kişi), yayıncı kuruluş saha içi görevlisi (1 kişi), akredite edilmiş özel
güvenlik personeli, ev sahibi kulüp Genel Müdürü veya Stadyum Müdürü, Çim Saha
Sorumlusu ile Saha Komiseri dışında kimse, Stadyum Kırmızı Alanında bulunamaz. Sahada
ve T Alanında bulunabilecek kişiler ile akredite edilmiş kulüp başkan ve yöneticileri
haricindeki kişilerin, soyunma odası koridorlarına giriş çıkışları yasaktır.
MADDE 5 – ORGANİZASYON VE SORUMLULUK
1Müsabaka günü saat 10:00’da yapılacak olan Müsabaka Organizasyon Toplantısına,
Federasyon Temsilcileri, 4. Hakem, Müsabaka Güvenlik Amiri, kulüplerin birer yetkilisi, TFF
Sağlık Tedbirleri Kontrolörü, her iki kulübün Kulüp Doktoru, Akreditasyon Sorumlusu, Kulüp

Güvenlik Sorumlusu, Özel Güvenlik Sorumlusu, Çim Saha Sorumlusu ve Stadyum
Müdürünün katılması zorunludur. Toplantıda sosyal mesafe gözetilerek oturma düzeni
sağlanır.
2Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında aynı anda en fazla kaç
kişinin ısınabileceği müsabakanın 4. Hakemi tarafından belirlenir ve müsabaka organizasyon
toplantısında ilgililere bildirilir.
3Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen
uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe
aittir.
4Takım araçları ve hakem araçları stadyuma en az 15 dakika zaman farkı ile giriş yapmalı
ve aynı zaman farkı ile stadyumu terk etmelidir. Takım otobüsleri, takım malzeme araçları,
hakem araçlarının birbirlerine uzak mesafede park etmeleri gerekmektedir.
5-

Müsabakalarda en az 15 top kullanılır.

6Müsabakada taç çizgilerinde ve kale arkalarında 2’şer olmak üzere 8 top toplayıcı görev
yapar. Top toplayıcıların yaşları 15 ile 25 yaş arasında olmalıdır.
7-

Müsabakalarda Ek-4’te yer alan Zaman Çizelgesi uygulanır.

8Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif
vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez.
9Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama
uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya
çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle
birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri
uygulanmaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında, Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün 8.
maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nda yer
alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.
MADDE 6 – SAĞLIK TEDBİRLERİ
1- Her müsabakaya TFF Sağlık Kurulu tarafından TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak
bir doktor atanır.
2- Covid-19 Salgınına karşı aşı yaptırmış olan kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı
takviminin tamamlanmasını takip eden 14. günden itibaren 90 gün süre ile Covid-19 PCR
Testi yaptırma zorunluluğu bulunmadan Stadyum Kırmızı Alanına akredite edilerek bu alanda
bulunabilir.

3- Aşı takvimini tamamlanmış olan Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek kişilerin,
yukarıda belirtilen 90 günlük sürenin dolmasından sonraki ilk müsabakadan önce ve takip
eden her 30 günde bir düzenli olarak kantitatif (lgG) antikor testi yaptırması veya ev sahibi
takıma mensup ise müsabakadan en geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynanacak takıma
mensup ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR testi yaptırması
zorunludur.
4- Daha önce Covid-19 PCR Test sonucu pozitif olan ve takip eden izolasyon sürecini
tamamlamış Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek kişilerin, izolasyon sürecinin
tamamlanmasından itibaren 90 gün süreyle Covid-19 PCR testi yaptırmalarına gerek yoktur.
Belirtilen 90 günlük sürenin dolmasından sonraki ilk müsabakadan önce ve takip eden her 30
günde bir düzenli olarak kantitatif (lgG) antikor testi yaptırması veya ev sahibi takıma mensup
kişilerin müsabakadan en geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynayacak takıma mensup
kişilerin ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR testi yaptırması
zorunludur.
5- Aşı olmamış, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimini tamamlamamış, antikor
testi yaptırması gerekirken yaptırmamış veya antikor test sonucu negatif olan Stadyum
Kırmızı Alanı’nda akredite edilecek ev sahibi takıma mensup kişilerin müsabakadan en geç 2
gün önce (MG-2), il dışında oynayacak takıma mensup Stadyum Kırmızı Alanı’nda akredite
edilecek kişilerin ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR Testi yaptırması
zorunludur. Covid-19 PCR Testi sonucu pozitif çıkan kişiler stadyuma alınmaz.
6- İşbu maddenin 3, 4, ve 5. fıkralarında yer alan koşulları yerine getirmeyenler, müsabakalara
akredite edilmez ve müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin
Covid-19 PCR sonuçları, HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden
kontrol edilir. Test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle izolasyonda olanların veya
test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların müsabakalara katılmalarına veya akredite
edilmelerine izin verilmez.
7- Müsabakalara katılım için Stadyum Kırmızı Alanında bulunacak kişilerin, sezon sonuna
kadar geçerli olacak şekilde T.C. Sağlık Bakanlığı HES Kodunu almaları ve sezon sonuna
kadar silmemeleri zorunludur. Ayrıca bu kişilerin bağlı olduğu kuruluşlar, HES uygulamasına
entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden COVID-19 Salgını’na ilişkin aşı ve testler dahil
tüm verilerin TFF ile paylaşılması için, bağlı kişilerinden Ek-5’te yer alan muvafakatnameyi
almak ve TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar.
8Stadyuma girişlerde maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma
alınmazlar. Protokol tribünü, basın tribünü, localar ve diğer tüm tribünlerdeki kişilerin,
stadyuma girişte ve çıkışta ön ve arkadaki kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre
mesafe bırakılarak giriş ve çıkış yapması, stadyumda bulundukları süre içerisinde maske
takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.

9Sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla, oyundan çıkan futbolcular da dahil, yedek
kulübesinde bulunan kişilerin müsabaka esnasında maske takması önerilir.
10- Protokol tribünü, ev sahibi ve misafir takım soyunma odaları, hakem odası, temsilcigözlemci odası, doping kontrol odası, futbolcu ve hakem ilk yardım odası, basın toplantı
salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, basın çalışma odası, flaş röportaj alanları ve
stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak hijyen
kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması
için el antiseptikleri konulması zorunludur.
11- Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu,
el antiseptiği konulması ve saat başlarında hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi ve
birden fazla pisuvar ve lavabo olan tuvaletlerde; pisuvarlar ve lavabolar arasında birer boşluk
bırakılması ve boş bırakılan pisuvarlar ve lavaboların kullanıma kapatılması zorunludur.
12- Yedek Kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre ara ile el antiseptiği konulması
zorunludur.
13- Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte
etmek için dezenfektan ile hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır.
14- Müsabaka toplarının maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte
edilmesi, kapalı bir alanda muhafaza edilerek 4. Hakem tarafından toplar teslim alınıncaya
kadar kimsenin temas etmesine izin verilmemesi zorunludur. Topların eşit aralıklarla saha
kenarına dizilmesi sağlanır. Maç öncesi, devre arası ve maç sonunda müsabaka topları
dezenfekte edilir. Ayrıca müsabaka esnasında oyun dışında kalan toplar top toplayıcılar
tarafından dezenfekte edilerek saha kenarındaki yerine konulur.
15- Oyuncu değişiklik tabelaları ev sahibi kulüp çalışanları tarafından müsabaka öncesi ve
devre arasında dezenfekte edilir.
16- Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve
hakemler ayrı ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Sahaya giriş ve
çıkışlar 4. Hakemin kontrolünde yapılır.
17- Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha
içerisinde yapılır ve oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en az 1,5
(bir buçuk) metre olmasına dikkat edilir. Protokol tribünü selamlanır ve tokalaşma
yapılmayarak para atışına geçilir.
18- Müsabakalarda refakatçi çocuk etkinliği yapılmaz. Bununla birlikte, talimatta belirtilen
sağlık tedbirlerine uyulması koşuluyla müsabaka öncesi ve devre arasında, TFF izniyle
etkinlik yapılabilir. TFF’nin izin verdiği sosyal ve toplumsal mesaj içeren pankartlar ile
TFF’nin uygun göreceği pankartlar TFF temsilcisinin stadyumda göstereceği yere asılır.

19- Kulüpler müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm
görevlilerini işbu talimatta belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar ile TFF Sağlık Kurulu
tarafından hazırlanarak TFF internet sitesinde yayınlanan “TFF Covid-19 Sağlık Rehberi”
hakkında bilgilendirmek zorundadır.
20- Hijyen koşullarında hazırlanmış olmaları ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin
genelgelerinde belirtilen tedbir ve esaslara uyulması şartı ile stadyum içerisindeki büfelerde
yiyecek ve içecek satışı yapılabilir.
21- Asansörler mümkün olduğu sürece kullanılmamalı, kullanılması halinde sosyal
mesafeye uygun olarak en az sayıda kişinin kullanması sağlanmalıdır.
MADDE 7 – MEDYA ve YAYINCI KURULUŞ
1Stadyumlarda bulunan Basın Tribünlerine tam kapasite oranında basın mensubu
alınabilir.
2Stadyumlarda Basın Tribünü haricindeki diğer medya alanları ve resmi yayıncı kuruluş
için en fazla Ek-2’de belirtilen sayıda personelin görev yapmasına izin verilir.
3Saha içinde görev yapan foto muhabirleri sadece kale arkasında, kendilerine ayrılan
bölümde görev yaparlar. Foto muhabirleri ev sahibi kulübün sorumluluğu ve gözetiminde, her
iki kale arkasında 1,5 (bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacaktır. Gerekli kontrol
müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF temsilcileri tarafından sağlanır.
4Müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası flaş röportajlar ile yayıncı kuruluş tarafından
yayıncı kuruluş yorumcusu ile gerçekleştirilen saha içi röportajlar, tribün ile sahanın birleştiği
uygun bir noktadan taşınabilir flaş röportaj panosu önünde yapılır. Röportajlar, flaş röportaj
panosunun önünde, uzun çubuklu veya ayaklı mikrofon kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.
Elverişsiz hava koşullarında flaş röportajlar ve saha içi röportajlar TFF Temsilcisinin
kontrolünde kapalı alanda yapılır.
5Basın toplantılarına, Basın Toplantı Odası koltuk kapasitesinin en fazla yarısı kadar
sayıda medya mensubu alınır. Basın toplantılarından sadece yayıncı kuruluş görüntü alır ve
talep eden diğer lisanslı medya kuruluşlarına müsabakanın bitiminden 75 dakika sonra
paylaşmak üzere sinyal üretir.
6Basın toplantısına katılan antrenörler ile medya mensupları arasında en az 1,5 (bir
buçuk) metre mesafe bırakılması ve mikrofonlarda kılıf ve mikrofon çubuğu kullanılması
zorunludur.
7-

Müsabaka sonu Karma Alan (Mixed-Zone) uygulaması ve röportajları yapılmaz.

8-

Basın Çalışma Odası ile Foto Muhabirleri Çalışma Odası maç sonu kullanılmaz.

9Hijyen tedbirleri nedeniyle müsabakanın başlamasından önce takım soyunma
odalarından görüntü alınmaz.
10- Maç Anlatım Odası, Radyo Anlatım Odası, Panoramik Stüdyo vb. stadyumlardaki
kapalı medya alanları, masa, sandalye ve oturma düzeninde sosyal mesafe kuralı gözetilerek
kullanılır.
11- Takımların stadyuma giriş saatine kadar kurulumlar tamamlanmalı ve Stadyum Kırmızı
Alanda bulunabilecek kişiler dışında hiç kimse bu bölgede bulunmamalıdır.
MADDE 8- AKREDİTASYON
1Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri Ek-2’de gösterilen görevli ve sayılar dikkate
alınmak suretiyle uygulanır.
2Yabancı uyruklu futbolcu, antrenör ve görevlilerin akreditasyon işlemleri, mensubu
olduğu kulüplerin sorumluluğunda, Yabancı Kimlik Numarası kullanılmak suretiyle yapılır.
Yabancı Kimlik Numarası henüz alınmamış olanların aşı kartları veya test sonuçları,
Müsabaka Organizasyon Toplantısında, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne ibraz edilir.
MADDE 9 – TALİMATTA BULUNMAYAN HUSUSLAR
Bu Talimatta hükme bağlanmamış hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir.
MADDE 10 – EKLER
Ekler, bu talimatın ayrılmaz parçası olup talimat hükmü niteliğindedir.
MADDE 11 – YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte TFF Yönetim Kurulu’nun 25.08.2020 tarih ve 46
sayılı toplantısında kabul edilen ve 31.08.2020 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan
www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe giren Covid-19 Salgını Nedeniyle
Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 10.08.2021 tarih ve 95 sayılı toplantısında kabul
edilmiş ve 11.08.2020 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 31.08.2021 tarih ve 100 sayılı toplantısında, bu Talimatın 3.
maddesinin 2. fıkrasına (d) bendinin eklenmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler

01.09.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 15.09.2021 tarih ve 104 sayılı toplantısında, bu Talimatın 3.
maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinin, 4. maddesinin 3. fıkrasının, 5. maddesinin 1. ve 6.
fıkralarının değiştirilmesine, Talimatın 3. maddesine 6. fıkrasının eklenmesine karar verilmiş
olup bu değişiklikler 15.09.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org
adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
GEÇİCİ MADDE - 1
Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış, ancak T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat
önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilir.
Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması
yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları
halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmez.

EK 1- STADYUM KIRMIZI ALANI

TEST BÖLGESİ

EK 2- MÜSABAKALARDA STADYUMA GİREBİLECEK KİŞİLER
A. GENEL AKREDİTASYON LİSTESİ:
SÜPER LİG TFF 2. LİG
TFF 1. LİG TFF 3. LİG

MÜSABAKALAR GENEL AKREDİTASYON LİSTESİ
(OYNAYAN FUTBOLCULAR HARİÇ)

1124

667 / 661

EV SAHİBİ KULÜP

773

431 / 428

MİSAFİR KULÜP

71

58/55

TFF MÜSABAKA GÖREVLİLERİ

53

26

YAYINCI KURULUŞ

90

50

GÖRSEL-YAZILI MEDYA

63

28

RESMİ GÖREVLİLER (+ Resmi Güvenlik)

95

95

-

-

1145

688 / 682

PROTOKOL (+ TFF Yöneticisi)
OYNAYAN FUTBOLCULAR DAHİL TOPLAM SAYI

B. MÜSABAKAYA AKREDİTE EDİLECEK KİŞİ VE GÖREVLİLER:
Müsabakalara aşağıdaki tabloda gösterilen futbolcu ve teknik heyet dahil en fazla Süper Lig ve TFF 1. Lig’de
1145 kişi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde 688/682 kişi görev yapabilecektir.
SÜPER TFF 2. LİG TFF
3.
LİG
LİG
TFF 1. LİG
EV SAHİBİ KULÜP

773

431/428

FUTBOLCU

OYUN ALANI

11

11

YEDEK FUTBOLCU

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI
TRİBÜN – OYUN ALANI

10

10/7

YEDEK KULÜBELERİ ARKASI
TRİBÜN

7

5

TEKNİK DİREKTÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

1

İDARİ SORUMLU

YEDEK KULÜBESİ

1

1

ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI
TRİBÜN

1

1

KALECİ
ANTRENÖRÜ/ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI
TRİBÜN

1

1

FİZYOTERAPİST/MASÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

1

DOKTOR

YEDEK KULÜBESİ

1

1

TERCÜMAN

YEDEK KULÜBESİ

1

-

KADROYA GİREMEYEN
FUTBOLCULAR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI
TRİBÜN

1

-

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI
TRİBÜN

1

1

Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi,
analist ve benzeri teknik elemanlardan
oluşan kişiler (Bu görevliler yedek
kulübesinde bulunamazlar)

10

7

Takım şoförü, koruma, müstahdem ve
benzeri görevlerle akredite olan kişiler
(Bu kişiler görevleri tamamlanınca kendi
takımları için ayrılan
yedek kulübesinin arkasındaki tribünde
yer alabilirler.)

10

7

1

1

3

3

7

3

1

1

KULÜP MEDYA SORUMLUSU 1

1

1

KULÜP MEDYA SORUMLUSU 2

1

-

100

50

8

4

TURNİKE GÖREVLİSİ

20

20

ANİMASYON REKLAM GÖREVLİSİ

25

5

BÜFE GÖREVLİSİ

200

150

Stadyum Kırmızı Alanı’nda görev
yapacak genel temizlik görevlileri

3

3

Stadyum Kırmızı Alanı dışında görev
yapacak genel temizlik görevlileri.

50

25

GENEL TÜM STADYUM ALANI

200

50

2

2

4

2

ATLETİK PERFORMANS UZMANI
MALZEMECİ

DELEGASYON-2

DELEGASYON-3
KULÜP BAŞKANI
KULÜP YÖNETİCİSİ
ORGANİZASYON KOMİTESİ

STADYUM MÜDÜRÜ
ORGANİZASYON KOMİTESİ T

BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ

Stadyumun tüm alanlarında oluşabilecek
arızalara müdahale edebilecek görevliler

BAKIM SAHA İÇİ GÖREVLİSİ

Müsabaka öncesi ve devre arasında
sahaya bakım yapan görevliler
Görevli, Protokol, Basın ve Loca
giriş kapılarındaki görevliler

TEMİZLİK GÖREVLİSİ T

TEMİZLİK GÖREVLİSİ
İKRAM GÖREVLİSİ
SPONSOR GÖREVLİSİ
REKLAM PANO GÖREVLİLERİ

GHSİM ORGANİZASYON

1

1

PROTOKOL GÖREVLİSİ

10

10

HİZMET GÖREVLİSİ

Her iki takım soyunma odası, hakem,
temsilci odaları ve koridorları

3

3

TOP TOPLAYICI (18-25 yaş)

Saha kenarı (Kale arkası 2’şer, taç
çizgileri 2’şer)

8

8

OPERASYON 1

Ev sahibi kulüp tarafından stadyum
içerisindeki teknik problemleri gidermek
amacı ile görevlendirilen kişi

1

1

15

10

50

30

2

1

OPERASYON 2

KULÜP PERSONELİ
EĞİTİM AMAÇLI KAMERAMAN

Operasyon 1’de belirtilen kişilere ve
Organizasyona yardımcı olacak personel
Stadyum Müdür Yardımcısı, Anons
Görevlisi, Skorboard Görevlisi, Loca
Görevlisi
Basın Tribünü

SÜPER LİG TFF 2. LİG
TFF 1. LİG TFF 3. LİG
MİSAFİR KULÜP

71

58/55

FUTBOLCU

OYUN ALANI

11

11

YEDEK FUTBOLCU

10

10/7

KADROYA GİREMEYEN
FUTBOLCULAR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN –
OYUN ALANI
YEDEK KULÜBESİ ARKASINDA
TRİBÜNDE

7

5

TEKNİK DİREKTÖR

YEDEK KULÜBESİ

1

1

İDARİ SORUMLU

YEDEK KULÜBESİ

1

1

ANTRENÖR
KALECİ
ANTRENÖRÜ/ANTRENÖR

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

1

1

1

FİZYOTERAPİST/MASÖR
DOKTOR

YEDEK KULÜBESİ

1

1

1

1

TERCÜMAN
ATLETİK PERFORMANS
UZMANI

YEDEK KULÜBESİ

1

-

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

-

MALZEMECİ

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

1

1

DELEGASYON-2

Malzemeci, 2.Masör, istatistikçi, analist ve
benzeri teknik elemanlardan oluşan kişiler
(Bu görevliler yedek kulübesinde bulunamazlar)

10

7

YEDEK KULÜBESİ veya ARKASI TRİBÜN

YEDEK KULÜBESİ

DELEGASYON-3

Takım şoförü, koruma, müstahdem ve
benzeri görevlerle akredite olan kişiler (Bu
kişiler görevleri tamamlanınca kendi takımları
için ayrılan yedek kulübesinin arkasındaki
tribünde yer alabilirler.)

10

7

1

1

3

3

3

2

KULÜP MEDYA SORUMLUSU 1

1

1

KULÜP MEDYA SORUMLUSU 2

1

-

KULÜP PERSONELİ

3

3

2

1

KULÜP BAŞKANI
KULÜP YÖNETİCİSİ
ORGANİZASYON KOMİTESİ

EĞİTİM AMAÇLI
KAMERAMAN

Basın Tribünü

SÜPER LİG TFF 2. LİG
TFF 1. LİG TFF 3. LİG
TFF MÜSABAKA GÖREVLİLERİ

53

26

HAKEM

SAHA İÇİ

3

3

4.HAKEM

T ALANI

1

1

TEMSİLCİ

T ALANI - PROTOKOL

3

2

GÖZLEMCİ

PROTOKOL

1

1

TFF SAĞLIK
TEDBİRLERİ
KONTROLÖRÜ

TFF SAĞLIK KURULU TARAFINDAN
GÖREVLENDİRİLECEK DOKTOR

1

1

E-BİLET ORG. KOMİTESİ

KONTROL ODASI, LOCA TURNİKELERİ

5

-

E-BİLET OPERASYON

KONTROL ODASI, LOCA TURNİKELERİ

20

-

TDMK DOPİNG KONTROL
GÖREVLİSİ

PROTOKOL-T ALANI

2

2

1

-

1

1

10

10

5

5

VAR TEKNİK VE BAKIM
ONARIM PERSONELİ

(T Alanda 1 kişi)

SAHA KOMİSERİ
TFF ORGANİZASYON
TFF ULAŞTIRMA GÖREVLİSİ

SÜPER LİG TFF 2. LİG
TFF 1. LİG TFF 3. LİG
YAYINCI KURULUŞ

90*

50

1

1

70

37

YAYINCI KURULUŞ DESTEK GÖREVLİSİ

17

10

YAYINCI KURULUŞ RADYO GÖREVLİSİ

2

2

YAYINCI KURULUŞ ORG. SORUMLUSU
YAYINCI KURULUŞ SAHA İÇİ GÖREVLİSİ**

* 25 kameranın kullanılacağı müsabakalarda yayıncı kuruluş mensupları akreditasyon uygulaması 140 kişiye
kadar artırılabilir.
** Stadyum Kırmızı Alanı’na 14 kameranın kullanılacağı müsabakalarda 8, 19 kameranın kullanılacağı
müsabakalarda 10, 25 kameranın kullanılacağı müsabakalarda 15 yayıncı kuruluş görevlisi girebilir.
SÜPER LİG TFF 2. LİG
TFF 1. LİG TFF 3. LİG
MEDYA

63

28

Kapasite
Kadar

Kapasite
Kadar

FOTO MUHABİRİ

30

10

BASIN ORGANİZASYON SORUMLUSU

1

1

BASIN ORGANİZASYON GÖREVLİSİ

2

2

KAMERAMAN**

25

10

Kapasite
Kadar

Kapasite
Kadar

5

5

MUHABİR*

YAZAR
BASIN TRİBÜNÜ FOTO MUHABİRİ

** Kameraman kategorisinde Basın Tribününe alınacak olan medya mensuplarının kamera ve
teknik teçhizatlarını stadyumlarda bulunan kamera dolaplarına konulmak üzere görevlilere teslim
etmeleri zorunludur. Ayrıca bu kişiler Basın Toplantılarına katılamaz, birinci güvenlik bariyeri içi
dahil stadyum ve sahadan görüntü alamazlar.

RESMİ GÖREVLİLER (Resmi Güvenlik – Özel Güvenlik )
MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİ

SÜPER LİG TFF 2. LİG
TFF 1. LİG TFF 3. LİG
23 +
13 +
Resmi G.
Resmi G.
1
1
1

1

Esnek

Esnek

GÖZLEMCİ POLİS

2

2

ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ

1

1

Esnek

Esnek

SEDYECİ ( Sağlık Görevlisi T)

8

8

SAĞLIK GÖREVLİLERİ (Stadyum Kırmızı Alanı Dışında Görev Yapanlar)

75

75

SAĞLIK DELEGASYON
İTFAİYE GÖREVLİLERİ

2

2

5

5

MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİ YARDIMCISI
RESMİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (İl Spor Güvenlik Kurulları karar verecektir.)

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (En az.)
SAĞLIK-İTFAİYE GÖREVLİLERİ

EK-4
ZAMAN ÇİZELGESİ
Zaman

AÇIKLAMA

09.30

TEMSİLCİNİN ve DÖRDÜNCÜ HAKEMİN STADA GELİŞİ, STADIN ve
SAHANIN DENETLENMESİ
MÜSABAKA ORGANİZASYON TOPLANTISI

10.00
120
Dakika
90
Dakika
75
Dakika
60
Dakika

DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ
VE LİSANSLARI TESLİM ALMASI

45
Dakika

HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN SOSYAL MESAFE
KURALINA UYGUN OLARAK AYRI AYRI OYUN ALANINA ÇIKMASI

25
Dakika
20
Dakika
18
Dakika
15
Dakika
10
Dakika
7
Dakika
5
Dakika

HAKEMLERİN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ

HAKEMLERİN STADA GELİŞİ
EV SAHİBİ TAKIMIN STADA GELİŞİ
MİSAFİR TAKIMIN STADA GELİŞİ

TAKIMLARIN AYRI AYRI SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ
SAHADA BULUNMASI GEREKENLER ve ZEMİN İLE İLGİLİ
SON KONTROLLER
TAKIM LİSTELERİNİN ANONS EDİLMESİ
4. HAKEMİN TAKIMLARI SAHAYA ÇIKMAK İÇİN DAVET ETMESİ
TAKIMLARIN ve HAKEMLERİN OYUN ALANINA AYRI AYRI ÇIKMASI,
GİYSİ VE GEREÇLERİN KONTROLÜ
İSTİKLAL MARŞI, SEREMONİ

3
Dakika

PARA ATIŞI, TOP ve KALE SEÇİMİ, YARDIMCI
HAKEMLERİN KALELERİ KONTROLÜ, 4. HAKEMİN KONTROLLERİ ve
TEMSİLCİLERDEN VEYA
GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ ALINMASI

0
Dakika

MÜSABAKANIN BAŞLAMASI

EK-5
MUVAFAKATNAME
Bu Talimat kapsamında yapılması zorunlu olan COVID-19 PCR Testi yaptırmaya ve test
sonuçlarım ile bu hastalıkla ilişkili, aşı, tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin kulübümün veya bağlı
bulunduğum kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek kişi(ler)
ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi; COVID-19 Salgını kapsamında,
Kulübümüzün oynayacağı tüm müsabakalarda, müsabakaya akredite edilmem halinde şahsıma ait
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramın (yabancılar için Yabancı Kimlik No) ve sezon sonuna
kadar geçerli olacak HES kodumun ve buna bağlı olan kişisel verilerimin HES uygulamasına
entegre FYS Akreditasyon Sistemine aktarılmasına muvafakat ettiğimi, HES kodumu
silmeyeceğimi, COVID-19 hastalığına ilişkin aşı, tıbbi tahlil, tetkik vb. tüm bilgilerin TFF veya
bağlı bulunduğum kurumunun yetkili kıldığı ilgili yetkililer ve TFF tarafından yetkilendirilecek
kişi(ler) ile paylaşılmasına izin verdiğimi ve muvafakat ettiğimi, test sonuçlarına göre uygunluk
taşımamam veya test yaptırmamam halinde müsabakalara iştirak edemeyeceğimi, stadyuma
alınmayacağımı ve akreditasyonumun iptal edileceğini bildiğimi, bu durumun yetkili mercilere
bildirilmesine itiraz etmeyeceğime açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Adı Soyadı:
Kulüp/Kurum:
Tarih:
İmza:

