2018-2019 SEZONU EGE VETERANLAR (EVF) LİG STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu statü, EVF tarafından futbolun Ege Bölgesinde kriterli ve deplasmanlı olarak oynanmasını
sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve diğer ilgililerin
uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların organizasyonuna
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 – EVF nin OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
a) EVF master ve veteran futbol ligidir.
b) EVF, illere verilen kontenjan kapsamında 2018 – 2019 Sezonunda bu statüde belirtilen
kriterleri yerine getiren takımlardan oluşur.
c) 2018 – 2019 sezonu Ege Veteranlar Ligi …takımlı …grup, ...takımlı … grup olmak üzere
toplam …grupta oynanır.
d) EVF’ye katılacak olan kulüpler “Katılım Formu”nu EVF tarafından talep edilen sürede
EVF’ye göndermek zorundadır. Söz konusu formu EVF’ye göndermeyen, lige katılım
ücretini yatırmayan, kriterlere uymayan, EVF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket
eden kulüpler EVF müsabakalarına katılamazlar.
e) 2018 – 2019 Sezonunda EVF’ye katılacak olan takımlar, lige katılım ücreti olarak
…………TL’yi nakit olarak EVF’nin (………………………………………………….) no’lu IBAN
hesabına yatırmak zorundadır. Katılım ücreti takımın grupların belirlenmesinden sonra
ligden çekilmesi halinde iade edilmez.
f) EVF’ye katılan takımların antrenman ve müsabakalarda fiilen kullanılan, mülkiyeti
kulübe ya da kulübün bağlı olduğu kuruma ait olan veya bu kulüplere tahsis edilmiş,
soyunma odaları ve hakem odasına sahip, nizami boyutlarda, doğal çim veya
uygunluğu EVF tarafından onaylanmış suni çim zeminli, EVF tarafından ilgili kulüplere
bildirilen EVF kriterlerine uygun bir sahayı temin etmeleri zorunludur.
g) 2018 – 2019 Sezonunda Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı halde bu
hakkını kullanmak istemeyen takım/takımların yerine sıralamadaki takım/takımlar
Türkiye Şampiyonasına katılır.
MADDE 3 – TAKIMLARIN UYGUNLUĞU
a) Katılımcı takımların dernek statüsünde olmaları gerekmektedir. Yabancı oyuncular
derneğe üye olmak zorunda değildir.
b) Lige katılacak takımlar ile EVF arasında sözleşme imzalanır.
c) Takımlar EVF ligine katılabilmeleri için EVF Yönetim Kurulu’nca alınacak karar ile
belirlenen katılım ücretini EVF hesabına yatırmak zorundadır.
d) EVF tüm resmi müsabakalara katılacak takımların niteliklerini ve yarışma kriterlerini
müsabakalar başlamadan önce belirler.
e) Her takım sporcularına, yöneticilerine ve teknik kadrolarına ait kimlik bilgilerinin
olduğu kartlar oluşturulacaktır ve bu kartlar lisans yerine geçecektir.
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f) Bir takımda lisanslı olan herhangi bir futbolcu sezon içerisinde transfer dönemleri hariç
başka bir kulüpte lisans çıkartamaz. Futbolcu başka bir kulübe sezon içerisinde transfer
olmak istiyor ise transfer dönemlerinde kulübünden muvafakatname almak
zorundadır.
g) EVF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek geçerli bir mazereti olmadan ligden
çekilen ve hak kazandığı halde Türkiye Şampiyonasına katılmayan takımlara, sözleşme
gereği belirlenecek cezai şartı ödeme ve bir sonraki yıl düzenlenecek lige girememe
yaptırımı uygulanabilecektir.
h) Ev sahibi kulüpler; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde
ve içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli hareket ederek emniyet ve
güvenliğin sağlanması için her türlü önlemi almak zorundadır.
i) Kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil
olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale
getirmek zorundadırlar.
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
a) EVF’de 2018 – 2019 sezonunda (1981 ve önce doğumlu) 40 yaş ve üzeri futbolcular
oynayabilir.1980 ve 1981 doğumlu futbolcular kontenjana dahil olup diledikleri kadar
kontenjan lisansı çıkartabilirler ancak esame listesine en fazla 2 kontenjan futbolcusu
yazılabilir .
b) Esame listesine yazılan 2 kontenjan futbolcusundan 1 kişi sahada, 1 kişi yedekte olabilir
ve oyuncu değişikliği ancak kendi aralarında yapılabilir.
c) EVF’de 2018 – 2019 sezonunda 1980 ve 1981 doğumlu futbolcular yaşı küçük futbolcu
(kontenjan) statüsündedir.
d) Kaleciler kontenjan statüsünde değildir. Kaleci faal (profesyonel) olmamak şartı ile
1981 doğumlu sadece kaleci olarak oynayabilecektir.
e) Takımlarda 4’er yabancı uyruklu oyuncu bulundurulabilir. 2’si sahada 2’si yedek
kulübesinde olmak şartı ile oynatılabilir ve oyuncu değişiklikleri bu kişiler arasında
yapılabilir.
f) Kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik kadroda görevli olanlar, EVF lisanslı olmaları
şartıyla kadroda yer alabilirler.
g) Her takım lisans dönemi içerisinde dilediği kadar futbolcuya lisans çıkartabilir ancak
30’un üzerindeki her bir futbolcu için …… TL ücret karşılığında lisans çıkartılacaktır.
h) Ligin ilk yarısının bitiminde belirtilen tarih aralığında takımlar 5 filiz lisans çıkartabilir ve
2 transfer yapabilirler.
i) Devre arası çıkartılacak olan filiz lisans ve transferler ücret karşılığında yapılacak olup
filiz transfer bedeli 1 adet ……. TL, transfer bedeli 1 adet ……TL’dir.
j) Oyun kuralları ihlali nedeniyle görmüş olduğu kırmızı kartlardan dolayı alınan disiplin
cezası haricinde bir sezon içerisinde toplamda 5 Maç Müsabakadan Men cezası alan
futbolcu 2018 – 2019 sezonu sonuna kadar ligden ihraç edilir. Toplamda 5 Maç
Müsabakadan Men cezası almış olan futbolcuyu oynatan takım hükmen yenik sayılır.
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MADDE 5 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
a) EVF kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve
lisanslara yönelik İtirazlar EVF Disiplin Kurulu’na yapılır. EVF Disiplin Kurulu’nun
kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itiraz harcının
yatırıldığına dair makbuz ile birlikte EVF Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir.
b) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, TFF’de profesyonel
müsabakalar için öngörülen usul çerçevesinde yapılır ve karara bağlanır.
c) EVF’ye ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda EVF
Disiplin Talimatı ve EVF Disiplin Kurulu yetkilidir.
d) EVF ve bu Statüde belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, EVF internet
sitesinde yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
e) Ege Veteranlar Ligi müsabakalarında bir sezonda dört (4) sarı gören oyuncu bir (1) maç
oynayamaz.
f) EVF liginde mücadele eden kulüpler ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili
maddeleri çerçevesinde para cezası uygulanabilir.
MADDE 6 - SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ
a) EVF’ye katılacak kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı temin edip bildirmek
zorundadırlar. EVF’ye katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka oynatılması
EVF’nin onayına tabidir.
b) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun
Kurallarına uygun, yeterli sayıda yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.
c) Sahalarda anons sistemi veya megafon çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir
şekilde kullanılmalıdır. Anons sistemi veya megafon ev sahibi takımı destekleyici
şekilde rakip takıma karşı ve siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmaz.
Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde yapılmalıdır.
MADDE 7 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK
a) EVF müsabakalarının tarih, saat ve stadyum bilgileri EVF internet sitesinde ilan edilir.
Bu nedenle söz konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. EVF’nin
internet sitesinde ilan edilen müsabaka bilgileri kulüplere yapılan resmi tebligat
hükmündedir.
b) EVF müsabakaları kural olarak Cumartesi veya Pazar günleri EVF tarafından belirlenen
saatte oynanır. Takımlardan birinin başvurusu veya müsabakanın oynanamaması ile
ilişkin özel bir durumun tespiti durumunda, EVF’nin uygun bulması halinde müsabaka
gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapılabilir
c) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün
düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm
düzenlemeleri gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.
d) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesisleri hazırlamak ve gerekli
emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
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e) EVF grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli
değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
f) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Müsabaka
hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki
saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi
gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
g) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı, elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil
olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale
getirmek zorundadırlar. Kabul edilebilir doğa şartları dışında sahanın hazır hale
getirilmemesi nedeniyle müsabakanın oynanmaması durumunda ve daha önceden
ertelenip te ikinci sefer oynatılması planlanan maçlarda da sahanın hazır hale
getirilmemesinde ev sahibi kulübün ihmali olduğu hakem ve saha komiseri
raporlarında sabit görülmesi halinde saha, hakem, ve saha komiseri ücretleri ev sahibi
kulüp tarafından ödenir.
h) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.
i) EVF müsabakalarına hakem atamaları, İl Hakem Kurulları tarafından yapılır.
Müsabakalara bir hakem, iki yardımcı hakem ve bir saha komiseri atanır.
j) Maçlar 40 dakikalık iki devre halinde oynanır. Devreler arası 15 dakika mola yapılır.
k) Lisans Kartları ve EVF esame listelerinin doldurulması ve kontrolü ile ilgili sorumluluk,
takım yöneticilerine aittir. Lisansı olmayanlar müsabakaya dahil edilmeyecektir.
l) Oyundan ihraç edilen oyuncu yedek kulübesinde bulunamaz, sahayı terk edene kadar
karşılaşma başlatılamaz.
MADDE 8 – MÜSABAKA KADROLARI
a) Takımların müsabakalarından önce düzenleyecekleri esame listesi en fazla 22 kişi
olabilir, Oyuncu değişikliği 9 kişi ile sınırlıdır ve çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez.
b) Bir takım 9 (dokuz) futbolcudan az müsabakaya başlayamaz. Müsabakaya 9 kişiden
eksik gelerek müsabakanın oynanmamasına sebep olan takım hükmen yenik sayılır,
hakem ve saha komiseri ücretleri bu takımdan tahsil edilir.
c) Müsabaka isim listesinde 11 (onbir) futbolcu yazılmasına rağmen en az 9 (dokuz)
futbolcu ile müsabakaya başlanması halinde müsabaka isim listesinde ismi yazılı
futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler.
MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER
a) Takımlarda, derneğin belirlemiş olduğu, en az bir antrenörünün bulunması zorunludur.
b) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 11 yedek
futbolcu ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör,
bir eşofmanlı kaleci antrenörü, bir masör ve bir doktor girebilir.
c) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından
birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur.
d) Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, listeye yazılır ve imza altına
alınır. EVF müsabakalarında, EVF tarafından belirlenen ve EVF’nin internet sitesi olan
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e)
f)

g)
h)
i)

www.egeveteranları.com sayfasında yayınlanan müsabaka isim listesi kullanılacaktır.
Müsabaka isim listesinde takım kaptanı mutlaka yazılacaktır.
EVF müsabakalarında futbolcular ile sahaya giriş kartı bulunmayan yönetici, teknik
sorumlu veya antrenör müsabaka isim listesini imzalayamaz.
Müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem
tarafından ihraç edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka
yönetici veya teknik adam yok ise müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu
değişikliği kartını imzalamaya takım kaptanı yetkilidir.
Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler
müsabaka gününde cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar.
Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde takım kaptanı
tarafından liste imzalanabilir.
Müsabakalarda sahaya girecek olan sağlıkçıların Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika veya
sağlık sertifikası olan birinin olması zorunludur.

MADDE 10–TRİBÜN DÜZENLEMESİ VE ORGANİZASYON
a) Kulüpler EVF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine
uymakla yükümlüdürler.
b) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde
stadyumun oturma kapasitesinin % 5’ i oranında yer ayırmak zorundadır.
c) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya
çıkmaları, saygı duruşunda bulunmaları EVF’nin iznine tabidir.
d) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak EVF’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler.
Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart
taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de EVF’ye müracaat ederek onay almaları
gerekmektedir. Pankart talepleri müsabakadan, en az 3 gün önce yapılması durumunda
değerlendirilecektir. Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında EVF’nin uygun göreceği
pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.
e) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk,
cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka
alanına veya yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.
f) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve
sahanın içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket
ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak
zorundadırlar.
g) Kulüpler, seyircilerinin ve mensuplarının saha ve stada verdiği zararlarla ilgili EVF
YönetimKurulu kararının tebliğinden itibaren en geç 5 gün içinde EVF’nin
(…………………………………………………………) numaralı IBAN hesabına yatırılarak, banka
dekontu EVF’ye ibrazı zorunludur.
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MADDE 11 – TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SİSTEMİ
a) Türkiye Şampiyonası’na katılmak hakkını elde ettiği halde bu hakkını kullanmayan
takım/takımların yerine sıralamadaki takım/takımlar Türkiye Şampiyonası’na katılır.
b) Şampiyonaya katılma hakkını elde ettiği halde bu hakkını kullanmayan takımlar 1 yıl
süreyle EVF organizasyonlarında yer alamazlar.
c) Türkiye Şampiyonasına katılacak tüm takımlara plaket, şampiyon takımlara EVF
tarafından kupa ve madalyaları verilir.
MADDE 12 - FORMA SETLERİ
a) Takımlar, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti
kullanmak ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu ligde
forma seti sayısı sınırlaması yoktur.
b) EVF takımlarına, forma setlerine alınacak reklamlar konusunda EVF onayı şarttır.
c) EVF takımları formalarının arkasına futbolcu isimleri yazdırabilirler.
MADDE 13– PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
Takımların EVF tarafından belirlenmiş fikstür gereğince birbirleri ile karşılaşarak kazandıkları
puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre
yapılan müsabakalarda galibiyete 3 (üç), beraberliğe 1 (bir) puan verilir ve mağlubiyete ise
puan verilmez.
Genel puantaj da puanları eşit olan takımların:
A) Aynı puana sahip takım sayısı 2 (iki) ise;
1 – Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne
bakılır.
2 – Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki
gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa deplasmanda
fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
3 – Yukarıdaki şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün
sayılır.
4 – Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantaj daki
gol averajına bakılmaksızın, iki takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde takımlara tek
maç eleme usulüne göre bir maç yaptırılır, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
Beraberlik halinde direkt penaltı atışları ile sonuç belirlenir.
B) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; TFF Amatör Lig Uygulamaları geçerli
olacaktır.

MADDE 14–MÜSABAKA SÜRELERİ
Müsabaka süreleri 2x40 dakikadır. Uzatma uygulanmaz ve penaltı atışları ile kesin sonuç alınır.
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MADDE 15 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, EVF Yönetim Kurulu’nun …./……/……. tarih ve ……sayılı toplantısında kabul edilmiş
ve…../……/……. tarihinde EVF’nin resmi web sitesi olan www.egeveteranlar.com adresinde
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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