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SAİT AKSÖZ YORUMU....

  

  

Altyapı ile ilgilenenler bilirler...

U-13'ten U-19'a kadar oynanan maçlarda büyük sıkıntılar vardı.

Neydi bu?

Sezon başında alt kategorilerdeki maçlara katılacaklarını beyan edip, fikstür çekildikten 
sonra veya maçlar oynanırken ligden çekilen takımların durumu..

Her kategoride iddaalı takımların en büyük sıkıntısı..

Örnekleyecek olursak;

Bir amatör takım U-17 maçına katılmayı taahhüt etmiş..

Lig başlıyor..2-3 maç sonrası ligden çekiliyor..

Sonraki maçları 0-3 hükmen mağlubiyet olarak yazılıyor.

Bunu birden fazla takım yaptığında o kategorideki lig "TOPAL LİG" oluyor,
 bazı haftalar maç oynanmadan geçiliyor.
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İddaalı takımlar, o takımlarla ligden çekilmeden önce yaptıkları maçta tesadüfen puan
 kaybetmiş ise,o iddaalı takıma yazık oluyor..

Bilhassa play-Off maçlarında ilçelerden katılan takımlar ilk maçı kendi sahasında çekmişse 
ve berabere kalmışsa, diğer oynanan ilk maçların neticelerine bakıyor ve merkezde
 oynanan ikinci maçlara gelmiyor. Bu da takımlar arasında haksız durum yaratıyor.

Senelerdir şikayet konusu olan bu duruma; Türkiye Futbol Fedarasyonu nihayet bir yol buldu.

Bizce mükemmel bir karar...

İŞTE TFF'NİN BU KARAR MADDESİ:

BÖLÜM II
AMATÖR LİGLERDE MÜSABAKA VE DİSİPLİN 
UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ESASLAR

MADDE 6)
LİG  FİKSTÜRÜNE  DAHİL  OLUP  MÜSABAKALARA  ÇIKMAYAN 
KULÜPLERİN  FUTBOLCULARINA  SERBEST  TRANSFER  HAKKI 
VERİLMESİ

  

Profesyonel  Futbolcuların  Statüsü  ve  Transferleri  Talimatı’nın  yetiştirme 
tazminatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kulüplerin yerel liglere 
katılacağını taahhüt edip katılım bedelini ödeyerek bu liglerin fikstürüne dahil 
olan büyükler kategorisindeki takımlarının, ilgili ligde ilk iki (2) müsabakaya 
çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde 
lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri 
halinde  1996  doğumlu  ve  üzeri  futbolcuları,  U19  kategorisinde  liglere 
katılmaması halinde ise 1998 doğumlu ve üzeri futbolcuları belirlenen transfer 
dönemleri içinde lisanslı oldukları kulübe katkı payı ödeme zorunluluğu 
olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler. 

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı›nın yetiştirme 
tazminatına  ilişkin  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla,  kulüplerin  19  yaş 
ve altı kategorilerinde yerel liglere katılacağını taahhüt edip bu liglerin 
fikstürüne  dahil  olan  takımlarının,  ilgili  ligde  ilk  iki  (2)  müsabakaya 
çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde 
lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri 
halinde,  ilgili  yaş  kategorisindeki  futbolcular  kulüp  muvafakatnamesi 
aranmaksızın belirlenen transfer dönemleri içinde başka bir kulübe transfer 
olabilirler. Ayrıca, kulübün ilgili yaş kategorisinin bir alt kategorisindeki 
lige katılmaması veya o kategoride düzenlenen bir lig olmaması halinde o 
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yaştaki futbolcular da serbest kalır. Örneğin U17 kategorisinde bir takımın 
ligden çekilmesi veya düşürülmesi halinde 1999 doğumlu futbolcuları 
serbest kalacağı gibi, U16 kategorisinde liglere katılmıyorsa 2000 doğumlu 
futbolcuları da serbest kalır.

Kulüplerin büyükler kategorisine veya 19 yaş ve altı kategorilerine katılan 
takımlar yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda lig dışı kaldıklarında, 
futbolcuları diledikleri takdirde transfer dönemleri içinde lisanslı oldukları 
kulüpten muvafakatname almadan bir başka kulübe transfer yapabilirler. 
Kulüplerden ayrılmak isteyerek futbolcular (18 yaşından küçük futbolcuların 
velileri) TFF Amatör İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. Amatör 
İşler Müdürlüğü’nün ilgili ilin Futbol İl Temsilciliğinden bu duruma ait 
doğrulama bilgilerini alması sonrası vereceği onay ilin bağlı olduğu  ilgili 
TFF Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesinden sonra transfer işlemi 
gerçekleştirilir. Transfer işleminde ücretler aynen geçerlidir.
 *              *

BU yaptırım, bir çok kulübün lige katılımlarına dikkat etmeleri gerektiğini ortaya koyuyor.
Bu yaptırım için TFF'yi kutluyoruz...
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