
 

 

 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU 

KORUMALI FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

         2020 Türkiye Korumalı Futbol Ligi fikstür ve Maç takvimleri 

http://www.korumalifutbol.gov.tr/ linkinden yayınlanacaktır. Türkiye Ragbi Federasyonu 

müsabaka yer ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.   

Katılacak kulüpler 31 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar kulüp üst yazısının, kulüp karar 

defterinin bir nüshası ile takımlarına ait sporcu ve kulüp taahhütnamelerini, sporcu aile 

muvafakatmanelerini (18 yaş altı sporcular için aile izin belgesi), kulüp karar defterinde 

2.Kademeli akreditasyonu yapılmış Korumalı Futbol Antrenörü ile yapılan çalışma sözleşme 

nüshasını ve kayıt linki içeriğinde bulunan bilgi ve belgeleri doldurmak kaydı ile başvuru 

yapacaklardır. 

Kayıt Linki: http://www.trf.gov.tr/korumali-futbol-bransi-lig-basvurulari 

Amaç 

MADDE 1 - Bu talimatın amacı, ülkemizde oynanan tüm Korumalı Futbol müsabakalarının 

hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kural ve usullere uygun olarak 

yönetimi konusunda Türkiye Ragbi Federasyonu’nca uygulanacak esas ve usulleri 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - Bu talimat, uluslararası oyun kurallarına ve bu talimat hükümlerine uygun olarak 

ülkemizde düzenlenecek her türlü Korumalı Futbol müsabakasını kapsar. 
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Dayanak 

MADDE 3 - Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ve 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Lige Başvuru ve Genel Gereksinimler 

 

MADDE 4 – 2020 sezonu 1. ve 2. Lig olmak üzere 2 lig halinde düzenlenecektir. Ligler 29 

Şubat 2020’de başlayıp en geç 21 Haziran 2020’de tamamlanacaktır. Liglere katılacak olan 

kulüpler TRF tarafından hazırlanmış olan tüzük/yönetmelik/talimatlara, 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. 

 

MADDE 5- 2020 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 liglere dahil edilmeyeceklerdir. Yeterliliklerin neler olduğu, ayrıntıları vb. 

ayrıntılar 2020 sezonu başlamadan en az 2 ay önce ilan edilecektir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

MADDE 6 - 1.Lig’e ve 2.Lig’e katılım başvurularının kulüpler tarafından imzalı taahhütname 

ile birlikte en geç “31 Ocak 2020 Cuma” günü saat 17:00'ye kadar +90 0312 312 39 92 

numarasına faks çekilmesi, “info@trf.org.tr” adresine e-posta atılması veya “Gazi Mahallesi 

Bolat Sokak No:12 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE” adresine orjinal evrakların 

ulaştırılması gerekmektedir. İlk 2 başvuru şeklinden 1 tanesi gerçekleştirilmiş olsa da başvuru 

tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı başvurunun Federasyona ulaştırılması 

gerekmektedir. 

 

MADDE 7 - 1. Lige başvuracak takımların başvuru esnasında en az 1 adet lisanslı 2. Kademe 

antrenör, müsabakalara takım ile çıkacak en az 1 adet lisanslı antrenör ve müsabakalara 

takımın başında çıkacak en az 1 adet takım sorumlusu beyan etmesi gerekmektedir. 

 

MADDE 8- Ligler için kura çekimi başvurular sonlandıktan sonra en geç 9 Şubat 2020 

tarihine kadar detayları daha sonra belirtilecek olan yerde yapılacaktır. Tüm kulüp yetkilileri, 

antrenörleri ve sporcuları kura çekimine davetlidir. Kura sonrası kesinleşen lig fikstürü tüm 

kulüplere duyurulacaktır. 

 

MADDE 9 - 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. 

 

MADDE 10 - Kulüpler 2. Ligi'nde müsabakalara çıkabilmek için takım kadrosunda en az 25 

lisanslı oyuncu, en az 1 TRF onaylı antrenör ve 1 imza yetkisi olan yönetici olmak zorundadır. 

 

MADDE 11 - Milli maçlar ve kulüplerin fikstür çekiminden önce bildirdikleri yurtdışı turnuva 

maçları durumunda federasyon maçları tehir edebilir. 

mailto:info@trf.org.tr


 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lisanslama ve Akreditasyon 

 

MADDE 12 - Takımlar lisans evraklarını SGM üzerinden çıkarmakla yükümlüdür. 

 

MADDE 13 - 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. 

 

MADDE 14 - Oyuncular için son lisans çıkarma tarihi TKFL 1’in 4. Haftası öncesindeki 

Cuma günüdür. Daha önce (son 3 yıl içinde) lisans çıkarmış hiçbir oyuncunun bu tarihten 

sonra lisanslama yapması kabul edilmeyecektir. 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 kurulu olan “Statü Denetleme Kurulu” bu 

konuda yetkilidir. 

 

MADDE 15 - 2020 sezonu sonunda TKFL kulüplerinin 18 Yaş altı takımlarının katılacağı bir 

altyapı turnuvası planlanmaktadır. Bu altyapı takımlarında oynayanların 18 yaşından gün 

almamış, Profesyonel takımlarında o sezon oynamayan oyuncular olması beklenmektedir. 

Planlanan bu turnuvalar ile Korumalı Futbol altyapısının geliştirilmesi ve geleceğe dönük alt 

yaş grupları Milli Takım oluşumunun sağlanması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yabancı Oyuncu Statüsü 

 

MADDE 16 - 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. Müsabaka 

esnasında yabancı oyuncuların en fazla 3’ü aynı anda sahada yer alabileceklerdir, bu 3 

oyuncudan en fazla 2’si import oyuncu olabilir. 

 

MADDE 17 - Türk pasaportuna sahip olmayan, eğitim vb. sebeplerle Türkiye’ye gelmiş ve 

Türkiye’ye gelişi öncesinde Korumalı Futbol geçmişi olmayan oyuncular, yerli oyuncu 

statüsünde değerlendirilir. Bu tarz oyuncuların yerli statüsünde sayılması için kulüplerin 

Teknik Kurul altındaki “Statü Denetleme Kuruluna” başvuru yapması gerekmektedir. Import 

statüsündeki ülkelerin vatandaşları bu statüde değerlendirilemezler. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MADDE 18 - 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 uygulanır. 

 

MADDE 19 - 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. “Y” harfi 

yabancı oyuncuyu, “I” harfi Import oyuncuyu belirtmektedir. 

 

MADDE 20 – Yabancı oyuncularının lisanslanması konusunda işlemler aynen Türk 

oyuncuların lisanslama sürecindeki gibidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 

sporcular lisans işlemleri sırasında TC vatandaşı gibi işlem görür. Tüm Lisanslar Sporcu 

Lisans, Vize Ve Transfer Yönetmeliği ve Ragbi Federasyonu Sporcu Lisans, Tecil Vize ve 

Transfer Talimatına göre çıkartılarak Federasyona beyan edilir. Aksi ve aykırı durumların 

tespiti halinde oyuncunun lisansı iptal edilir. 

 

 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191214-3.htm
http://www.trf.gov.tr/uploads/Mevzuat/talimat-2017.pdf
http://www.trf.gov.tr/uploads/Mevzuat/talimat-2017.pdf
http://www.trf.gov.tr/uploads/Mevzuat/talimat-2017.pdf


 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Transfer ve Tescil 

 

MADDE 21 - 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. Önceki sezon Türkiye’de lisans çıkarıp başka bir takımda oynamış olan yabancı 

oyuncular da eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi almak durumundadırlar (Yabancı 

oyuncuların ilişiksiz belgesi işlemleri Teknik Kurul tarafından yürütülür). Oyuncunun 

transferi konusunda takımlarının anlaşamaması durumunda oyuncuların transferleri aşağıdaki 

bedel esas alınarak yapılacaktır (Bkz: İlgili Yönetmelik Madde 11). 

 1 Asgari Ücret Karşılığı (Net) 

3 yıl boyunca lisans çıkartmamış oyuncular serbest oyuncu sayılırlar ve son kulüplerinden 

ilişiksiz belgesi almadan başka bir takımdan lisans çıkartabilirler. 

 

MADDE 22 - 2023 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 

oynamamaları beklenmektedir. Bu maddeye aykırı davranışta bulunan oyuncular içinde 

bulunulan TRF sezonunun kalan maçlarında ve ertesi sezonda futbol oynamaktan men 

edilirler. Bu kural için başlangıç sezonu 2017-2018 sezonudur. 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011207.htm


 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Oyun Süreleri ve Topun Özelliği 

 

MADDE 23 - 1) Müsabakalar tüm kategorilerde 4x12 dakika, duraklamalı dört çeyrek halinde 

oynanır. Devre arası 20 dakikadır. Uzatma ile ilgili kurallar Korumalı Futbolu Oyun Kuralları 

Yönergesinde açıklanmıştır. 

2) Topun özelliği; Korumalı Futbol Oyun Kuralları ve Açıklamaları kitapçığında belirtildiği 

gibidir. Bu toplar deri olmak zorundadır. Top ölçü ve özelliklerinin NFL değil, NCAA veya 

NFHS futbol topu ile birebir olması beklenmektedir (Gerçek deri ve çift çizgili). 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Maç Günü Kararları 

 

MADDE 24 - Federasyon tarafından sağlanmadığı takdirde, ev sahibi takım sahayı bulmak, 

hazırlamak ve saha güvenliğini sağlamak zorundadır. Ev sahibi takım müsabakanın 

oynanacağı günü müsabakadan en az 14 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 olacaktır. 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. 

 



 

 

 

 

 

 

MADDE 25 - Müsabakaların oynanacağı sahaların boyutları TRF kural kitabında belirtilen 

ölçülerden TKFL 1’de en çok %10 ve TKFL 2’de en çok %15 oranında küçük olması kabul 

edilebilir. Saha boyutlarının küçük olduğu sahalarda kısaltma işlemi tüm sahada yapılacaktır. 

Gol bölgeleri de dahil olmak üzere saha eşit olarak küçültülecek, zincir de sahanın küçültülme 

oranına eşdeğer şekilde küçültülecektir. Sahalarda her iki tarafta da en az 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 yapılamaz. Gerekli koşulların 

sağlanamaması durumunda ev sahibi takımın farklı bir saha organize etmesi gerekmektedir. 

Aksi halde hükmen mağlubiyet söz konusu olur. Ev sahibi takımın müsabaka tarihinden en az 

bir hafta öncesinde e-posta yoluyla korumalifutbol.mhk@trf.gov.tr 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 net 1 Asgari ücret bedeli ödeyecektir. Bu cezalar Disiplin Kurulunda onaylandıktan 

sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Bu cezaların ödenmemesi durumunda ertesi sene lige 

başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

MADDE 26 - Ev sahibi takım müsabaka boyunca sahada hizmet vermek üzere tam teşekküllü 

ve içinde en az 1 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 

olabilir, ancak bu madde nedeni ile yaşanan hükmen mağlubiyetler sonucu ligden düşme 

cezası uygulanmayacaktır. 
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Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında gerçekleştirilen müsabakalarda, sağlık kurulu 

tarafınca, müsabakalara katılan kulüpler tarafından kura çekimi öncesi ve müsabaka sırasında en 

az bir adet sağlık çantasının hazır bulundurulmasına; bu çanta içeriğinin uygun şekilde 

hazırlanmış olmasına, çantanın federasyon yetkilisince kontrol edilmesine, buna müteakip 

müsabakaların başlatılmasına karar verilmiştir. Sağlık kurulunun belirlediği, aşağıda yazan 

listenin sağlık çantasında bulunması zorunludur.  

SAĞLIK ÇANTASI İÇERİĞİNDE YER ALMASI GEREKENLER; 

 -2 adet kullanıma hazır bulundurulan sıcak soğuk jel kompres 13x27cm  

-1 adet elastic bandaj 8cmx3,5m 

-1 kutu steril gaz kompres 25 adet 7,5x7,5cm  

-1 adet elastic sabitleme bandı 10x10cm  

-1 adet makas 16cm  

-5 adet yara bandı  

-1 adet alkollü acil durum antiseptiği 100ml 

 -1 adet %10 povidoniyodinantiseptic solüsyon 100ml 

 -1 adet tıbbi turnpike 

 -1 kutu 20 tablet 500mg parasetemol içeren ağrı kesici 

 -1 adet kinesiotapegold ağrı bandı 5x5cm  

-1 adet etofenematnonstereoidantienflamatuar içeren topical sprey 100mg/ml 

 -1 kutu steri-strip bant 6 adet 6mm x100 mm 

 

 



 

 

 

 

 

 

MADDE 27 - Müsabaka içinde eğer ambulans, acil bir durum sebebiyle sahayı terk etmek 

durumunda kalırsa, müsabakanın devam etmesi için ambulansta bulunan Acil Tıp 

Teknisyeninin gerekli malzemeleriyle saha kenarında hazır olması sağlanabilirse, müsabaka 

devam eder. 

MADDE 28 - Müsabakanın yapılacağı sahada başlangıç saatinden önce başka bir resmi 

müsabaka oynanıyorsa, ev sahibi takım maç başlangıç saatini federasyona ve MHK’ya 

bildirirken bir önceki resmi müsabakanın bitmesinden itibaren en az 1 saatlik süre vermelidir. 

Önceki müsabaka uzarsa ve sahanın çizilmesi gerekiyorsa Hakem Heyetinin takdirine göre 

önceki müsabakanın uzadığı süreye ek olarak maç başlama saati 15 dakika daha ötelenebilir. 

MADDE 29 – Müsabaka alanı; Korumalı futbol karşılaşmasının yapıldığı alan dışında kalan, 

ancak sahaya dahil olan, yedek oyuncu, antrenör ve takım görevlilerinin bulunduğu alandır. 

Federasyon Korumalı Futbol müsabaka alanına girecek kişileri belirlemeye tek yetkilidir. 

Müsabaka sırasında müsabaka alanına girecek kişiler takım görevli ve yetkilileri, Federasyona 

başvurarak akreditasyon kartı almak zorundadırlar. 

Müsabaka esnasında saha kenarında lisanslı 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. 

Müsabaka başlamasına 15 dakika kalan zamandan itibaren, müsabaka sonuçlandığından 15 

dakika sonrasına kadar geçen sürede müsabaka alanına girebilecek kişiler Federasyonca 

hazırlanmış akredite kartı ile müsabaka alanına girebilirler. 

Federasyonca gerekli izini almadan sahaya girenlerin müsabaka alanından çıkartılması 

sorumluluğu gözlemci veya saha komiserine aittir. Ancak, gerekli izni olmadan müsabaka 

alanına giren kişileri gördüğü takdirde, müsabaka hakemi ve gözlemcisi bu kişilerin saha 

dışına çıkartılmasını isteyebilir. 



 

 

 

 

 

 

MADDE 30 - 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 1 saat öncesinde müsabaka gözlemcisine ve rakip takıma birer nüsha 

olarak teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca Lisans kontrollerinin hızlı gerçekleştirilebilmesi 

için bu listelerin imzalı birer çıktıları müsabaka öncesinde Hakem heyetine de elden 

verilecektir. 

 

MADDE 31 - Ev sahibi takım en az üç adet müsabaka topu hazır bulunduracaktır. Hakem ev 

sahibi takımının topları arasından seçtiği üç topla bütün müsabakayı oynatacak, kulüpler 

oyunun akıcılığının sağlanması için belirtilen üç toptan herhangi biriyle oynamayı kabul 

edecektir. Ev sahibi takım müsabaka için 3 top tedarik edemezse hükmen mağlubiyet 

uygulaması söz konusu olur, ancak bu ligden düşmeye sebep olmaz. Ayrıca, ev sahibi takım 

hakemlere yardımcı olmak amacıyla 5 kişiyi (2 kişi top görevlisi, 3 kişi zincir görevlisi) 

oyunun akışını hızlandırması için hazır bulunduracaktır. 

 

MADDE 32 - Müsabakalarda takımların kask, facemask, pant, çorap ve forma renginin her 

biri kendi içinde tek renk olması zorunludur. İçlik olarak da siyah, beyaz veya takımın 

belirleyeceği 3. bir renk kullanılabilir, ancak tüm oyuncular aynı rengi giymelidir. Buna uygun 

olmadan sahaya çıkan oyuncular için hakemler tarafından kuraldışı malzeme uygulaması 

yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MADDE 33 - 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 başhakeminin 

bilgisi ve onayı dâhilinde 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 Net Asgari Ücret bedeli ödeyecektir. Bu cezalar Disiplin 

Kurulunda onaylandıktan sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Bu cezaların ödenmemesi 

durumunda ertesi sene lige başvuruları kabul edilmeyecektir. 

MADDE 34 - 1) Aşağıdaki durumlarda takımlar, ligden düşmesi yönünde görüş ile disiplin 

kuruluna sevk edilir ve 2 puanı silinir. 

a) Lisansların kontrol edilmesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak 

 farklı oyuncu oynatmak, 

b) Cezalı oyuncu oynatmak, 

c) Müsabakaya takımın başında lisanslı antrenör olmaksızın çıkmak. 

a) Lig müsabakasına 1.lig için en az 30 2.lig için en az 25 lisanslı oyuncu ile  müsabaka 

kıyafeti giyilmiş olarak bir sezonda iki veya daha fazla sayıda müsabakada sahaya çıkmamak. 

2) Aşağıdaki durumlarda takımlar, ilgili müsabakada hükmen yenik sayılır. 

a) Lig müsabakasına 1.lig için en az 30 2.lig için en az 25 lisanslı oyuncu ile  müsabaka 

kıyafeti giyilmiş olarak sahaya çıkmamak sahaya çıkmamak. 

 (Oyuncuların takım forması ve zorunlu ekipmanların hepsini giymiş olması gerekmektedir), 

Müsabakaya katılacak, müsabaka kıyafeti ile hazır olması gereken oyuncu sayısının 

belirlenmesinde yetkili Federasyondur. Federasyon istediği takdirde bu maddede belirlenen 

oyuncu sayılarını değiştirebilir. 



 

 

 

 

 

 

b) Federasyon Yönetim Kurulu’nca sezon öncesinde açıklanan kriterlere uymayacak 

şekilde sahada bulunmak, 

c) Sahada belirtilen kurallardaki sayının dışında yabancı oyuncu oynatmak. (Bu durumun 

ispatlanabilmesi için hakem tutanaklarına geçmesi veya teknik kurul kararlarında belirtilen 

şekilde yapılan çekim esnasında ispatlanabilmesi gereklidir.) 

3) Lige katılan takımların -federasyonca onaylanmış maç ertelemeleri dışında- herhangi bir 

maça çıkmamaları durumunda hükmen mağlubiyet kuralları geçerli olacak ve bir sonraki 

sezon herhangi bir lige başvuramama 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 net 2 asgari ücret tutarı ceza ödeyecektir. Bu cezalar 

Disiplin Kurulunda onaylandıktan sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Bu cezaların ödenmemesi 

durumunda cezalar 2 katına çıkacaktır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

   Diğer Hususlar 

MADDE 35 – Tek devreli Lig usulüyle oynanan Korumalı Futbol Liglerinde puanların 

eşitliği halinde eşitlik aşağıdaki şekilde bozulur: 

İki takım eşit puandaysa, aralarında yapılan müsabakanın galibine, üç takım eşit puandaysa; 

a maddesinden başlanarak aşağı doğru eşitlik bozma kurallarına bakılır. Herhangi maddede 

sadece bir veya daha fazla takım diğerlerine avantaj sağlar, diğerleri için beraberlik devam 

ederse kalan takımlar için bir sonraki maddeden prosedür devam eder. 

Aynı puandaki takımların; 

a) aralarında yaptıkları müsabakalardaki galibiyet fazlalığı, 

b) aralarındaki müsabakanın averajı ve atılan sayının fazlalığı; 



 

 

 

 

 

 

c) karşısında galip geldikleri takımların ligdeki yeri (Üst sıra avantaj sağlar. Lig 

sıralamasında birden çok beraberlik grubu oluşmuşsa bu madde kullanılmadan önce üst 

sıradaki takımlar sıralanır); 

d) hükmen mağlubiyet durumu ve sayısı; 

e) eşitlik yine bozulmamışsa TRF kararına göre tek müsabakalı eleme veya kura yöntemi 

uygulanır. 

MADDE 36 – Ev sahibi takımlar federasyonun sponsorlarına saha çevresinde yer vermekle 

yükümlüdürler. 

MADDE 37 - Sonuçlar, müsabaka başhakemi tarafından Federasyona bildirilir ve Federasyon 

web sayfasında ilan edilir. 

MADDE 38 - 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 her iki 

takım tarafından hazırlanacak (her takım kendi istatistiğini tutar) istatistikler de videolarla 

birlikte paylaşılacaktır (Ev sahibi takım Salı, Deplasman takımı Perşembe günü istatistik 

paylaşır). 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. 

MADDE 39 - Bir Korumalı Futbol müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak 

veya üçüncü kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle 

futbolun olağan yapısı dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yahut ilgililerden 

beklenen spor mücadelesini göstermeleri halinde dahi, bu amaç için kendi kuruluşları dışında 

başka bir kişiden maddi menfaat temin etmek yasaktır. Bu yasakları ihlal eden kişi ve/veya 

kuruluşlar hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 



 

 

 

 

 

 

MADDE 40 – Korumalı Futbol Liglerine katılacak olan ekiplerin tüm sporcu ve 

antrenörlerinin Türkiye Doping Komisyonu tarafından düzenlemiş olan  dopingle mücadele 

e-eğitimi 'ne katılmaları, eğitimi tamamlamaları ve eğitim sonunda sertifika almaları zorunlu 

kılınmıştır. Bu sertifikaya sahip olmayan sporcu ve antrenörler Korumalı Futbol 

müsabakalarına iştirak edemeyecektir. 

Eğitim Linki: https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php 

DOPİNGLE MÜCADELE VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

Ulusal Dopingle Mücadele Programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle 

Mücadele Komisyonu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 

arasında 24.05.2011 tarihinde imzalanan protokole dayanarak kurulmuştur. Dopingle Mücadele 

Komisyonu, bu protokol uyarınca “bağımsız Dopingle Mücadele Kuruluşu” olarak hareket etme 

niteliğinde olup aşağıda belirtilen konularda gerekli yetki ve sorumluluğa sahiptir: Doping 

kontrolü konusunda planlanma, koordinasyon, uygulama, izleme ve yenilikleri takip etme, İlgili 

diğer ulusal kurum, kuruluş ve diğer Dopingle Mücadele Kuruluşları ile işbirliği yapma, Diğer 

Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları ile karşılıklı Doping Kontrolleri yapılmasını teşvik etme, 

Dopingle mücadele araştırmalarını destekleme, Maddi destek sağlanan herhangi bir Sporcuya ya 

da Sporcu Destek Personeline, herhangi bir dopingle mücadele kuralını ihlal etmiş olmaları 

durumunda, Sporcunun ya da Sporcu Destek Personelinin spordan men edildiği dönemde bu 

maddi desteğin tümünü ya da bir kısmını kesme, Her bir doping vakasında, Sporcu Destek 

Personelinin ya da diğer Kişilerin de olayın içinde olup olmadığını araştırmak da dahil olmak 

üzere kendi sorumluluk alanına giren konularda, dopingle mücadele kurallarının ihlal edilip 

edilmediği konusundaki bütün potansiyel gelişmeleri sıkı bir şekilde takip etme, Dopingle 

mücadele ile ilgili bilgilendirme ve eğitim programlarının planlanma, uygulama ve izleme. 

Kapsam İşbu Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, 

Türkiye’deki her Ulusal Federasyon ve Ulusal Federasyon çatısı altındaki sportif faaliyetlerin 

her katılımcısına o katılımcının Ulusal Federasyonlara üyeliği, Ulusal Federasyonlar nezdindeki 

akreditasyonu ya da onların organize ettikleri faaliyetlere ya da Turnuvalara katılımlarına ilişkin 

olarak uygulanır.  

https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php
https://tdmk.triagonal.net/online/login/signup.php


 

 

 

 

 

 

Türkiye’deki bir ulusal federasyonun Sporcusu olmayan ve Dopingle Mücadele 

Komisyonu kayıtlı Doping Kontrolleri havuzunun bir parçası olmanın gerekliliklerini yerine 

getiren herhangi bir kişi, mutlaka kendi Ulusal Federasyonunun Sporcusu olmalıdır ve 

uluslararası müsabakalara ya da kendi ulusal federasyonunun düzenlediği müsabakalara 

katılmadan en az on iki (12) ay önce Doping Kontrolleri yaptırmak için hazır bulunmalıdır. Bu 

Dopingle Mücadele Talimatı, Dopingle Mücadele Komisyonu‘ nun sonuç değerlendirme 

yetkisine sahip olduğu bütün Doping Kontrolleri için geçerli olacaktır. 

TALİMATININ UYGULANMASI 

Talimatın Ulusal Spor Federasyonları için Uygulanması 

 Ulusal Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatını kabul edecek ve bu 

talimatı ya doğrudan ya da atıfta bulunma suretiyle kendi temel yönetmelikleri ve/veya 

talimatları içine dahil edeceklerdir. Böylece bu talimatı spor kurallarının ve üyeleri ile 

katılımcıların tabi olduğu haklar ve yükümlülüklerin bir parçası haline getireceklerdir. 

İşbu Dopingle Mücadele Talimatının katılımcılar için uygulanması, Ulusal Spor 

Federasyonları ile bunların üyeleri ya da katılımcıları arasında, federasyonun kurallarına göre 

spor faaliyetlerine katılmayı kabul etmeleri yoluyla kurulmuş olan üyelik yükümlülüklerine 

dayanmak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Dopingle Mücadele Komisyonu Türkiye Dopingle 

Mücadele Talimatı 23 Eylül 2011 4 [Madde 1.1.2 ile ilgili açıklama: Her bir ulusal federasyonun 

çıkardığı üyelik kartı/lisans belgesinin üzerine, o kart hamilinin Dopingle Mücadele Komisyonu 

ve ilgili uluslararası federasyonun Dopingle Mücadele Kuralları ile bağlı olduğuna dair bir ibare 

eklemek ve bu kart hamilinin de bunu kabul ettiğini kart üzerindeki imzası ile göstermesi pratik 

bir uygulama olabilir).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ulusal Spor Federasyonları, Hükümetten, resmi bütçeden ya da Türkiye Milli Olimpiyat 

Komitesi’nden maddi ya da diğer türde bir yardım almanın bir koşulu olarak, ilgili yaptırımların 

bireylere uygulanması dahil olmak üzere, Ulusal Dopingle Mücadele Programı ve İşbu Dopingle 

Mücadele Talimatının ruhunu ve şartlarını kabul edecek ve bunlara riayet edecek ve Dünya 

Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak, ilgili Uluslararası Federasyonun kurallarına tabi 

olmayan bütün dopingle mücadele konularında Dopingle Mücadele Komisyonu ve yargı 

makamlarının yetkilerine riayet edecek ve onlarla işbirliği yapacaktır. [Madde 1.1.3 ile ilgili 

açıklama: Dopingle Mücadele Kuruluşları, ulusal federasyonun dopingle mücadele 

politikalarının kabul edilmesi ve uygulanmasının hükümet ve/veya Milli Olimpiyat 

Komitesinden finansal ya da başka türde bir yardım almanın bir ön-şartı olmasını sağlamak için 

hükümetleri ile iş birliği içinde çalışmaları yönünde teşvik edilir.] 

Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatını kabul etmek ve bu 

talimat hükümlerini kendi mevzuatları ve spor kuralları içine dahil etmek suretiyle Ulusal 

Dopingle mücadele programının uygulanması için Dopingle Mücadele Komisyonu’nun yetki ve 

sorumluluğunu tanımış ve Dopingle Mücadele Komisyonu’nu Doping Kontrollerini 

gerçekleştirmek konusunda yetkili kılmış olmaktadır ve buna bağlı olarak Ulusal Spor 

Federasyonlarının üyeleri ve katılımcıları da bu yetki ve sorumluluğu tanımış olmaktadırlar. 

Uluslararası federasyon ve Dopingle Mücadele Komisyonu, Dünya Dopingle Mücadele 

Kuralların da öngörülen şekilde, birbirlerinin yetki ve sorumluluğuna saygı gösterecektir.  

Ulusal Spor Federasyonları, İşbu Dopingle Mücadele Talimatını kabul etmek ve bu 

talimat hükümlerini kendi mevzuatları içine dahil etmek suretiyle hem kendilerini hem de kendi 

yetki alanı içinde ya da kontrolü altında bulunan ya da kendi mevzuatına ya da spor kurallarına 

tabi olan Sporcuları da işbu Dopingle Mücadele Talimatına tabi hale getirmiş olmaktadır. Ulusal 

Spor Federasyonları işbu Dopingle Mücadele Talimatına uygun olarak alınan kararlara, özellikle 

de Sorgulama makamlarının kararlarına uymayı kabul ederler. Buna bağlı olarak, 

Federasyonların üyeleri ve katılımcıları da, bu keyfiyet ve mutabakatı, işbu talimatta öngörülen 

temyiz haklarına tabi olarak Kabul ederler. Takımlar müsabaka esnasında doping kontrolü için 

gelen sağlıkçılara istenilen tüm bilgileri anında vermek zorundadır. 



 

 

  

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Kupa ve Madalyalar 

 

MADDE 41 -   

Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TRF karar verir. 

 Kupa töreni organizasyonu TRF tarafından yapılır.  

 Kulüpler TRF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak 

zorundadırlar.  

 Her takıma en fazla 55 adet madalya verilir. 

Lig sonunda oluşturulan komite tarafından seçilen, en centilmen sporcuya, en teknik oyuncuya, 

seçilen 3 hakeme ve en değerli antrenöre ödül verilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Ödemeler ve Mali Konular 

 

MADDE 42 -   

Lige katılacaklarını taahhüt eden takım(lar) fikstür çekildikten sonra ligden çekilir veya lige 

katıldığı halde lig maçlarına çıkmaz ise, bu davranışta bulunan takım(lar) 10.000,00TL para 

cezası ödemek zorunda kalır(lar). İlgili ceza federasyon tarafından belirtilecek hesap bilgilerine 

ödenecektir.  

Ligden çekilen takım(lar)ın bağlı bulunduğu kulüp(ler) ilgili branşta ve ilgili kategoride bir daha 

Türkiye Ragbi Federasyonunun faaliyetlerine katılamaz(lar).. 

Aşağıdaki ekli listede yer alan, 2019 liginde bulunan mevcut takımlar dışında ilgili lige 

dahil olmak isteyen kulüpler Federasyon hesabına (TEB Bankası TR 95 0003 2000 0000 

0061 1787 30 numaralı hesabı) asgari ücretin (brüt) 1,5 katı kadar ücret yatırmak şartı ile 

lige başvurabilir. 



 

 

 

 

 

 

İkinci Ligde Bulunan Takımlarımız ; 

1- Ulucak Spor Kulübü 

2- Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü 

3- Selçuk Kartallar Spor Kulübü 

4- Yeditepe Üniversitesi Spor Kulübü 

5- Sinanpaşa Zafer Spor Kulübü 

6- Bandırma Jets Spor Kulübü 

7- Isparta Bölgespor Kulübü 

8- Antalya Spor Kulübü 

9- Kocaeli Sharks Spor Kulübü 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Talimatın Hazırlanması 

MADDE 43 - Bu talimat her sezon başlamadan önce Federasyonun yetkilendirmiş olduğu 

Teknik Kurul tarafından hazırlanır. Teknik Kurul Talimatın sağlıklı bir şekilde 

uygulanabilmesi için Federasyondan onay almak kaydıyla gerekli alt kurulları belirleme ve 

görevlendirme yetkisine sahiptir. Bu talimatta açıklanmayan veya ayrıca detaylandırılması 

gereken konular Teknik Kurul tarafından yapılan çalışmalar ile Teknik Kurul Kararları adı 

altında her sezon öncesinde güncellenerek ve Federasyonun onayından geçirilerek yayınlanır. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 

 

MADDE 44 - Bu Talimatta yer almayan ve Müsabaka Talimatnamesinde açıklanmamış 

herhangi bir konu ve karşılığı belirtilmeyen konularda EFAF, IFAF kuralları esas alınarak 

karar alma ve yorumlama yetkisi Teknik Kurulun görüşüne başvurmak kaydıyla Federasyon 

Yönetim Kuruluna aittir. 

 

Müsabakaların Sonuçlarının Tescili 

 

MADDE 45 -Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TRF tarafından tescil edilmeden geçerli 

sayılmaz. 

 

Yürürlük 

 

MADDE 46 - Bu reglaman TRF Web sayfasında yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

MADDE 47 - Bu talimat Federasyon Başkanlığınca yürütülür. 

 


