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2015-2016 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları Kitabı  yayınlandı. (BAL LİGİ
DAHİL)

  

2015-2016 sezonunda amatör lisans işlemi bedelleri, amatör  futbol müsabaka ve disiplin
uygulamaları, amatör liglerde yaş, statü,  liglerin başlangıcı ve bitiş tarihlerinin yer aldığı
uygulama esasları,
 28 Temmuz 2015 tarihli TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildi.

  

Uygulama esasları "2015-2016 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak  Esaslar" kitabı
 adı altında basımı yapılarak tüm amatör kulüplere  dağıtımı yapılacak.

  

Amatör futbolcuların birinci transfer dönemi işlemleri:
 29 Temmuz - 12  Ekim 2015 tarihleri arasında,

  

ikinci transfer dönemi işlemleri ise :
04  Ocak - 15 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  

------------------------- ÖZET ------------------------------------

  

BÜYÜKLER KATEGORİSİ:

  

* Büyükler kategorisinde faal 50 takımın altında takımı olan illerde, Süper Amatör Lig
oluşturulmayacaktır.
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* Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör liglerdeki takım sayıları, Amatör İşler Kurulu’nun görüşü
alındıktan sonra tespit edilecektir  (Gruplardaki  takım  sayılarının  en  fazla  14  takım  olarak
belirlenmesine dikkat edilecektir). Faal takım sayısı 16 ve üzerinde olan illerde 2. Amatör lig
oluşturulması zorunludur.

  

* BAL’a katılan kulüpler illerinde düzenlenen en az üç (3) altyapı kategorisine katılmak
zorundadır.

  

* Süper amatör lig uygulamasının olduğu illerde bu ligde yer alan kulüpler en az 2 (iki), 1. ve
 2. Amatör Liglerde ise en az 1 (bir) altyapı  kategorisinde  düzenlenen  lige  katılmak  ve 
katıldıkları
 ligleri tamamlamak  zorundadırlar.

  

* Süper  amatör  lig  uygulamasının  olmadığı illerde ise 1. ve 2. amatör liglere katılan takımlar
en
 az 1 (bir) altyapı kategorisine  katılmak  zorundadır.

  

* Katılmadıkları  veya  katıldıkları  ligi tamamlamadıkları takdirde TFF’ye bildirilen, işlemlerde
imza
 yetkisi olan yöneticiler ve kulüp başkanı İl Disiplin Kuruluna sevkedilirler.

  

* 2015-2016  Sezonunda  İllerde  düzenlenen  en  üst  Büyükler  kategorisi liginde o ilin
Bölgesel 
Amatör Lig kontenjan sayısının 1,5 katı kadar takımın lig sıralaması yapılacaktır.

  

* 2015-2016  sezonunda  Bölgesel  Amatör  Lig’e  katılması  gerekirken  bu hakkını 
kullanmayacağını
 sezon  başında  yazılı  olarak  bildiren  kulüpler illerinde en üst büyükler liginde yer alabilirler.
Ancak 2015-2016 sezonunda bu hakkı tekrar elde ettiği taktirde  2016-2017 sezonunda
Bölgesel Amatör Lig’de yer alamaz. 2015-2016 sezonu yerel lig puantaj sıralamasına göre onun
yerine bir takım
 Bölgesel Amatör Lig’e alınır.
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AMATÖR TAKIMLARDA FUTBOLCU YAŞI UYGUNLUĞU :

  

* 2015-2016 sezonu için 1986 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu,  1997  ve
 daha  küçük  doğumlular  ise  yaşı  küçük  futbolcu statüsündedir. Büyükler kategorisi yerel ligi
 olan Süper Amatör ve 1. Amatör  ile  Bölgesel  Amatör  Lig’de 1987  ve  daha  küçük  doğumlu
 futbolcular oynayacaktır. Bu kategorilerdeki takımlarımız 1986 ve daha büyük doğumlu 
diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, takımlarda 18 kişilik müsabaka
 isim listesinde yaşı büyük en fazla 5 (beş)  futbolcu ve 1997 ve daha küçük doğumlu en az
 2 (iki) futbolcu yer alacaktır.

  

* 18 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa takım hakkında
hükmen mağlubiyet kararı verilir. 18 kişilik müsabaka isim listesine yaşı küçük futbolcu 2’den az
yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ancak, iki (2) yaşı küçük futbolcu
yazılamadığı takdirde müsabaka isim listesi 16 kişi ile, bir (1) yaşı küçük futbolcu yazılamadığı
takdirde müsabaka isim
 listesi 17 kişi ile sınırlıdır.

  

* Spor-Toto 3. Liginden düşüp, Bölgesel Amatör Lig’de veya Yerel Amatör Ligde oynayan
 takımların müsabakalarında; Sözleşmeleri devam eden yaşı büyük profesyonel lisanslı
futbolcuların tamamı sözleşmelerinin bitimine kadar  o kulübe bağlı olarak takımlarında yer
alabilirler. Bu durumda
 ayrıca yaşı büyük amatör lisanslı futbolcu müsabaka isim listesine yazılamaz. Bu kulüplerde
yaşı büyük profesyonel futbolcu sayısı 5’den az ise yaşı büyük amatör futbolcu ile bu sayı 5’e
tamamlanabilir. Müsabakalarda yaşı büyük profesyonel futbolcuya yer verilmediği takdirde, yaşı
büyük en fazla 5 
amatör futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir.

  

* 2015-2016 sezonunda Büyükler kategorisi 2. Amatör küme takımlarında üst yaş sınırlaması
olmayıp her yaştaki futbolcular bu ligde oynayabilirler. Ancak, her takımın 18 kişilik müsabaka
listesinde 
1997 ve daha küçük doğumlu en az 2 (iki) futbolcu yer alacaktır. 18 kişilik müsabaka isim
listesine 
yaşı küçük futbolcu 2’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ancak
iki (2)
 yaşı küçük futbolcu yazılmadığı takdirde  müsabaka  isim  listesi  16  kişi  ile  bir  (1)  yaşı 
küçük  futbolcu yazılmadığı takdirde müsabaka isim listesi 17 kişi ile sınırlıdır.
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AMATÖR  KULÜPLERİN  LİGE  KATILACAKLARI  KATEGORİLERİ BİLDİRME
ZORUNLULUĞU
 VE  VİZE – REFERANS BEDELLERİ

  

* Amatör kulüpler her yıl katılacağı kategorileri sezon başında Futbol İl Temsilciliği’ne bildirirler.
 Herhangi bir kategoride sezon başında lige katılacağını belirtip o kategorinin fikstür çekiminden
 önce mazeret bildirerek katılamayacağını bildiren kulüplere ceza verilmeyeceği gibi, herhangi
bir kategoride sezon başında lige katılmayacağını bildirip o kategorinin fikstür çekiminden önce
 katılacağını yazılı olarak Futbol İl Temsilciliğine bildiren kulüplerin talebi kabul edilerek lige
dahil 
edilirler. Katılacağı kategorileri bildirdiği halde katılmadığı veya ligden çıkarıldığı kategori olursa
 bir sonraki sezon, bildirdiği halde katılmamış olduğu veya  ligden  çıkarıldığı  kategoride 
müracaatları  halinde  lige  alınıp alınmayacakları konusunda Futbol İl Tertip Komitesi karar
verir.

  

* İlgili  kategorilerde  lige  katılacak      Amatör  Futbol  Kulüpleri,  Tescil Talimatının hükümlerine
göre
 vize formlarını doldurup, ASKF’lere Vize-Referans işlemlerini yaptıracaklardır (Ek: 21).
ASKF’ler vize-referans belgeleri  ve  “vize-referans  ücreti”  açıklamasıyla  bankaya  yatırılan
dekontları
 (Kulüpler bankaya para yatırdıklarında kulübün TFF Tescil kodunu mutlaka yazacaklardır.)
 TFF Bölge Müdürlüklerine vereceklerdir. Bölge  Müdürlükleri  vize-referans  belgesi  ve  TFF
 hesabına  yatırılan banka dekontu olmayan kulüplerin lisans işlemlerini yapmayacaklardır.
 ASKF’ler  bu  belgelerin  bir  nüshasını  da  illerdeki  tertip  komiteleri seçimlerinden ve
grupların belirlenmesinden önce Futbol İl Temsilciliğine vereceklerdir.

  

* ASKF’lerden Vize-Referans alan yerel liglerdeki kulüplerin TFF hesabına 200 TL yatırmaları
gerekmektedir. Gelişim liglerine katılmayıp, yerel liglerdeki  altyapı  kategorilerine  katılacak
 profesyonel  kulüpler  ve  Bölgesel Amatör Lig’e katılan kulüpler Vize-Referans ücreti olarak
 TFF hesabına  750  TL  yatıracaklardır.  ASKF’lerin  alacağı  Referans  bedeli miktarı 200 TL’yi
geçemez. İllerdeki ASKF’lere yatırılacak olan 200 TL’lik miktarlar ilgili ildeki ASKF’nin banka
hesabına yatırılacak
 veya makbuz karşılığı ödeme yapılacaktır.

  

* Vize  formunu  doldurup  ASKF’lerden  Vize-Referans  belgesini  almayan kulüplerin liglere
 katılabilmesi için TFF hesabına yerel liglerdeki kulüplerin 600 TL., Gelişim liglerine katılmayıp, 
yerel liglerdeki altyapı kategorilerine katılacak profesyonel kulüpler ve Bölgesel Amatör Lig’e
 katılan kulüplerin 2250 TL  yatırmaları gerekmektedir.Vize-referans  (lige  katılma)  bedelini  
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yatırmayan  ve  belgelerini  ibraz etmeyen takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyecek
 ve TFF Bölge Müdürlüklerinde lisans işlemleri yapılmayacaktır.Kulüpler vize-referans
bedellerini Federasyonun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü
186-6297758
 no’lu hesabına (İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 2977 58) yatıracaklardır. Kulüpler banka
dekontuna  kulübün  isminin  yanında  TFF  Tescil  Kodunuda  mutlaka yazacaklardır.

  

AMATÖR LİGLERDE SARI KART UYGULAMASI

  

* BAL, Yerel Amatör Lig müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında dört sarı kart uygulaması
 yapılmaz.

  

DİĞER HUSUSLAR:

  

* Amatör futbol takımlarının müsabakalarında, futbolcuların giydikleri sportif giysilerden  sadece 
formaların  ön  yüzlerinde  reklam  bulundurulabilir. Formaların sağ ve sol kol ile arka yüzleri ile
 şortlarda reklam bulundurulmaz.

  

* Formaların ön yüzünde bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 200 cm2olabilir.

  

* Formalarda bulundurulacak reklamın hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı
olmaması
 esastır. Özellikle alkollü içkilere, tütün mamullerine, mevzuat tarafından izin verilenler hariç
olmak
 üzere kumar oyunlarına yönelik ve politik, ırkçı veya dini içerikli reklam bulundurulması
yasaktır.
Amatör takımlar 1’den 99’a kadar forma numarası ile müsabakalara çıkabilirler.Bölgesel 
Amatör
 Lige  katılan  amatör  kulüplerin  formalarının  arkasına utbolcu  isimleri  yazdırılabilir.  Yerel 
liglere 
 katılan  amatör  kulüplerin formalarının arkasına futbolcu ismi yazdırılmaz.
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* İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Aynı merkezin 
takımları arasındaki maçlarda,  fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi durumunda olup
 formayı o takım değiştirir. Yedek forması olmayan takımlar yüzünden müsabaka
oynanamadığında
 bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel ücretleri bu kulüplerden tahsil edilir.

  

* Yedek kulübeyi seçme hakkı misafir takıma aittir. Aynı ilin iki takımı aynı sahayı kullanıyorsa
 fikstürde ismi önce yazılı takım ev sahibi konumunda olup yedek kulübesini diğer takım seçer.

  

İTİRAZLAR VE İTİRAZ ÜCRETLERİ :

  

Amatör Futbol Müsabakaları ile ilgili olarak, Talimata uygun yapılacak itirazlar için;a) Tertip 
Komitelerine yapılacak itirazlar:İllerde oynanan Yerel Amatör lig müsabakaları ile ilgili olarak 
Tertip Komiteleri nezdinde  Talimata  uygun  olarak  yapılacak  itirazlar  için  5  gün  içerisinde
 Federasyon hesabına 200 TL. itiraz ücretinin yatırılıp banka dekontunun itiraz dilekçesine
 eklenmesi zorunludur.b) Amatör Futbol Disiplin Kuruluna yapılacak itirazlar:Bölgesel Amatör
Lig müsabakalarında, Türkiye birinciliklerinde ve illerde oynanan Yerel Amatör lig müsabakaları
ile
 ilgili İl Disiplin kurullarınca verilen kararlara Talimata uygun olarak, Amatör Futbol Disiplin
Kurulu 
nezdinde  yapılacak  itirazlar  için  en  geç  7  gün  içerisinde  Federasyon hesabına  200  TL. 
itiraz
 ücretinin  yatırılarak  banka  dekontunun  itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur. c) Amatör
İşler
 Kuruluna yapılacak itirazlar:Bölgesel Amatör Lig ile Tertip Komitesi kararlarına Amatör İşler
Kurulu nezdinde yapılacak itirazlar ile Türkiye birinciliklerinde yapılacak itirazlar için 5 gün
içerisinde 
Federasyon hesabına 200 TL. itiraz ücretinin yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesine
 eklenmesi zorunludur. Kulüpler Tertip Komitesi  kararlarına  karşı  Amatör  İşler  Kurulu’na 
yapacakları  itirazları bulundukları  ilin  Amatör  Spor  Kulüpleri  Federasyonu  ile  Futbol  İl
Temsilcilikleri kanalıyla yapacaklardır. İtirazla ilgili diğer evrak ve belgeler ile itiraz dosyasının
Federasyona gönderilmesi gerekmektedir.d) Federasyon Yönetim Kuruluna yapılacak
itirazlar:Amatör İşler Kurulunca verilen kararlara karşı Federasyon Yönetim Kurulu nezdinde
yapılacak itirazlar için 5 gün içerisinde
 Federasyon hesabına 200 TL. itiraz ücreti yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesine
 eklenmesi zorunludur.e) Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar:Bölgesel  Amatör  Lig,  Yerel 
Amatör  Lig  müsabakaları  ile  Federasyonca düzenlenerek sonucu Türkiye Birinciliğine varan
müsabakalarda Federasyon Yönetim Kurulunca ve Amatör Futbol Disiplin Kurulunca verilen
kararlara karşı Talimata uygun olarak Tahkim Kurulu nezdinde yapılacak itirazlar için 7 gün
içerisinde Federasyon hesabına
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 200 TL. itiraz ücretinin yatırılıp banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.İtiraz
sürelerine Cumartesi ve Pazar günleri de dahildir. 5. ve 7. gün cumartesi, pazar veya resmi tatil 
gününe denk geldiğinde takip eden ilk çalışma günü itiraz edilebilir. Kulüplerin Amatör lig
müsabakalarında Tertip Komitesi, İl Disiplin Kurulu, Amatör İşler Kurulu, Amatör Futbol Disiplin
Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu ve Tahkim Kurulu nezdinde yapacakları itirazlar için
depozito bedellerini Federasyonun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi
Müdürlüğü 186-6297253 no’lu hesabına İBAN No: TR20 0006 2000 1860 0006 297253)
yatırarak ne için yatırıldığı ve bedeli açık olarak belirtilmek koşuluyla dekont aslı ilgili yerlere
verilecektir.Yukarıda belirtilen itiraz miktarı bir 
futbolcu için geçerli olup, futbolcu sayısının birden fazla olması durumunda her futbolcu için ayrı

ayrı itiraz bedeli yatırılır.Örnek : 2 futbolcu için yapılacak itirazda yatırılacak bedel 200 TL. x 2 = 
400 TL., 3 futbolcu için yapılacak itirazda yatırılacak bedel 200 TL. x 3 = 600 TL’dir.İtiraz eden
 kişi veya kulübün itirazı, ilgili kurumca haklı bulunduğunda TFF hesabına yatırmış olduğu itiraz
ücreti, yazılı müracaatı halinde ilgili kişi veya kulübün banka hesabına TFF’ce yatırılır.

  

CEZA ERTELEME :

  

* Bölgesel Amatör Lig’de, illerde oynanan yerel amatör lig müsabakalarında ve  diğer  amatör 
lig  müsabakalarında,  Futbol  Disiplin  Talimatındaki Yaptırımın Ertelenmesine dair hükümler
uygulanmayacaktır.  Bununla ilgili kulüplerin AFDK’ya ve İl Disiplin Kurullarına yapacakları
başvurular dikkate alınmayacaktır.

  

AMATÖR FUTBOLDA CEZA İNFAZI :

  

Futbol Disiplin Talimatı’nın 93. maddesi gereğince; Amatör kulüp futbolcusu yönünden Büyükler
kategorisi ile, U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 Lig müsabakaları infaz hesabında
ayrı kategori sayılır. Müsabakadan men  cezası  alan  amatör  futbolcu  cezayı  aldığı 
kategoride  infazı tamamlamadan  yaş  kategorisinin  uygun  olduğu  diğer  müsabakalarda
oynayamaz. Ancak, 
futbolcunun ceza aldığı kategoride resmi müsabakaların sona ermiş olması halinde,
müsabakaları
 devam eden bir üst kategoride veya oynama hakkı olan bir alt kategoride kalan cezaların infazı
mümkündür.
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