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2OL8-2O19 sezonunda Büyükler kategorilerinde (Bal, Süper Amatör ve ]..

Amatör !iglerinde ),1999,2000,2001,2002 ve 2003 doğumlu!ar yaşı küçük
futbolcu statüsü nded ir.
18 KişiIik müsabaka listesine yaşı küçük en az 2 (lki) futbolcu yaz.|mak
zorundadır. Yaşı küçük futbolculardan bir tanesinin yazılmaması halinde
müsabaka listesi L7 kişi ile sınırlı olur. Listeye yazılan yaşı küçük
futbolculardan blr tanesinin mutlaka oynatılması gerekmektedir.
Takım sahaya 9 kişi ile çıksa bile müsabaka isim listesine mutlaka bir yaşı
küçük futbolcu yallacak ve oynatılacaktır. Yaşı küçük futbolcunun llk
11'de oynaması şart deği|dir. Oyunun herhangi bir anında oyuncu
değişlkllği ile oyuna girebilir. Yaşı küçük bir futbo|cunun oynatılmaması
halinde hükmen mağ!ubiyet kararı verilir.

20I8-2OL9 sezonunda BüyükIer kategorilerinde (Bal, Süper Amatör
1. ve 2. Amatör liglerinde ) 1989 ve büyük doğumlular yaşı büyük
futboIcu statüsü ndedir.
Bal, Süper Amatör ve L. Amatör liglerinde 18 kişilik müsabaka isim
listesine yaşı büyük en faz|a 5 (beş) futboIcu,2. Amatör liglerinde ise ].8
kişiIik müsabaka isim Iistesine yaşı büyük en fazla 6 (Altı) futbolcu
yazı la b ilir.
Bal ,Süper Amatör ve 1. Amatör liglerinde yaşı büyük futbolcu 5'ten fazla
yaAIırsa,2.Amatör liglerde ise yaşı büyük futbolcu 6'dan fazla yazılırsa
takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.
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Büyükler kategorilerinde (Bal, Süper Amatör, 1. ve 2.Amatör ) 2004 ve
daha küçük doğumlu futbolcular oynayamaz.

U 19 Kategorisinde, 2000 ,20OL ,2OO2 ve 2003 doğum|ular
oynayabilir.2004 ve daha küçük doğumlu!ar oynayamaz.

U 17 kategorisinde ,2OO2, 2003 , ve 2004 doğumlular oynayabiIir. 2OO5
ve daha küçük doğumlu!ar oynayamaz.
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U 16 Kategorisinde ,2OO3 ,2OO4 ve 2005 doğumlu|ar oynayabilir.20O6 ve
daha küçük doğumlular oynayamaz.

U 15 Kategorisinde ,2OO4, 2005 ve 2006 doğumlu|ar oynayabilir.2OO7 ve
daha küçük doğumlular oynayamaz.

U L4 Kategorisinde ,2OO5 ,2006 ve 2OO7 doğumlular oynayabilir.2OO8 ve
daha küçük doğumlular oynayamaz.

a

a

a

U 13 Kategorisinde ,2006 , 2OO7 ve 2008 doğumlular oynayabilir.2009
ve daha küçük doğumlular oynayamaz.

U L2 Kategorisinde ,2OO7 , 2008 ve 2009 doğumlular oynayabilir.

U 11 Kategorisinde, 2008 ve 2009 doğumlular oynayabilir.

o

o

o

a Tüm kategorilerde oynayabilecek yaşlar belirlenmiştir. Futbolcular
oynama hakkı oImadığı daha büyük ve daha küçük yaş kategorilerinde
oynatıldığı takdirde takıma hükmen mağlubiyet kararı veriImesinin
yanında müsabaka isim listesinde isimleri bulunan antrenör ve yönetici
disiplin kuru!a sevk edilir.

ilgili kategoride bir lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen
takım llgden ihraç edilir.

Aynı kategoride üç defa ( 3 ) dokuz kişiden az bir kadro ile
müsabakaya gelen takım ligden ihraç edilir. Ayrıca müsabakaya bir
defa gelmeyen takım lkl defa da dokuz kişide n az bir kadroyla gelirse
!igden ihraç edilirler.

a

o

a FutboIcular aynı sezon |çerisinde, transfer ve vize işlemleri de dahi!
olmak üzere , en fazla iki kulübe tesciI edilebilirler.

Ikinci Amatörde lig!erde BAL,Süper Amatör ve Birinci Amatör !iglerde
uygulanan yaşı küçük futbolcu uygulaması yoktur. Yaşı küçük futbolcu
yaz.lmaması hükmen mağlubiyet nedeni olmaz.İklncl Amatör tigterde
2OO4 ve daha küçük doğumlu futbolcu|ar oynayamaz.

o

2l5



Hakem ataması yapılıp müsabakaya çıkmayan takımlar çıkmadıkları
müsabakaların hakem ve personel giderleri toplamı o takımdan en geç
15 gün içinde tahsi! edilir.TFF talimatıyla bu ku!üp!erin lisans işIemIeri
hakem ve persone! giderleri ödeninceye kadar yapılmayacaktır.

o

U 15 - U15 - U L7 - U 19 Kategorilerinde 300 TL

U 11 - Ut2 Kategorilerinde 1-50 TL

U 13 - U L4 Kategorilerinde 250 TL

Büyü kler KategoriIerinde 350 TL

* U19 Türkiye Şampiyonası için yerel U19 ligi sonuçlarının
son bi|dirim tarihi 22 Nİsaııı 2O19'dur.
* UL7 Türkiye Şampiyonası için yerel UL7 Llgi neticelerinin
son bildirim tarihl 25 MART 2019'dur.
* U16 Türkiye Şampiyonası için yerel U16 ligi neticelerinin
son bildirim tarihi 27 M^YIS 2019'dur.
* U15 Türkiye Şampiyonası için yerel U15 Ligi neticelerinin
son bildirim tarihl 11 MART 2019'dur.
* UL4 Türkiye Şampiyonası için yere| UL4 Ligi neticelerinin
son bildirim tarihi 13 MAY|S 2019'dur.

Federasyona en

Federasyona en

Federasyona en

Federasyona en

Federasyona en

a U 11 , U L2, ve U13 kategorilerinde Antrenörün taç çizgisinden tallmat
vermesine izin verilmez. Aksi halde müsabaka hakemi bu durumu
raporuna yazar. Hakkında rapor tutulan antrenör Dlsiplin Kuruluna
sevked ilir.

BAL'a katılan kulüpler en az 3 (üç) altyapı kategorisine Süper amatör
takım|arı en az 2 (ikl), ].. ve 2. Amatör Liglerde ise en az L (blr) altyapı
kategorisinde lige katılmak ve katı!dıkları ligleri tamamlamak
zorundadırlar. Katılmadıkları veya katıldıkları ligi tamamlamadıkları
takdirde TFF'ye bildirllen, işlem|erde imza yetkisi olan yöneticiler ve
kulüp başkanı İl Dlsiplin Kuruluna sevkeditirler.

o

3/5



Takımın başında müsabaka isim !istesini imzalayacak yetki!i bulunmaması
haIinde müsabaka hakem tarafından oynatılmayacaktır. CezaIı yönetici
ve antrenör esame !istesini imzalayamaz.
Oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatının ilgili
maddesi gereğince hükmen yenilgi kararı verileceği gibi ayrıca bu
müsabakanın hakem, gözlemci ve saha personeli masrafları itgili
kulüpten tahsil edilir.

o

a

Amatör futbolcuların transfer işlemleri 27 Temmuz - 12 Ekim 2018
birinci; 3 Ocak - 15 Şubat 2019 ikinci tescil dönemlerinde
gerçekleşti ri Iece kti r.

a

2- 1Teknik Sorumlu (Eşofmanlı). Pro Lisans, Teknlk Dlrektör, UEFA A
ve UEFA B'Ier sivil giyinebilir.

3- Varsa 1Antrenör (EşofmanIı)
4- Varsa ]. Kaleci Antrenörü (Eşofmanlı)
5- ]_ Doktor, Sağlık Görevlisi veya İlt Vardımcı
6- 1 Masör

a SAHAYA e ineceK YETKıLıLER
1- 1 Yöneticl

A
yereI amatör futbol takımlarının müsabakalarında, futbo|cuların
giydikleri sportif giysilerden sadece formaların ön yüz|erinde reklam
bulundurulabilir. Formaların sağ ve sol kol ile arka yüzIeri iIe şortlarda
reklam bulundurulmaz. Amatör takımlar formalarının üzerine ay-yıldız
koyamazlar. Yere| liglere katılan amatör kulüpler formaIarının arkasına
futbolcu ismi yazdıramaz.Takımlar tescilli kulüp renkleri olan formalarIa
m üsaba kalara çı ka bilirler.
Aksi durumda disiplin Kuruluna sevk edilirIer.
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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 llk lkl (2) müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka blr
şekilde lig müsabakalarını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeleri halinde 1999 ve
daha büyük doğumlu futbolcuları, U19 kategorisinde ligIere katılmaması halinde ise 200]. ve
daha büyük doğumlu futbolcu]arı belirlenen transfer dönemleri içinde lisanslı oldukları kulübe
katkı payı ödeme zorunluluğu olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer]eri Talimatının yetiştirme tazminatına
ilişkin hükümleri sak|ı kalmak kaydıyla, kulüplerin 19 yaş ve altı kategoriIerinde yerel liglere
katılacağını taahhüt edip bu liglerin fikstürüne dahil olan takımlarının, ilgili ligde llk ıkı (2l
müsabakaya çıkmama, lig başlamadan ligden çekilmeleri veya herhangi başka bir şekilde lig
müsabaka|arını tamamlamadan ligden çekilmeleri veya düşürülmeIeri halinde, ilgili yaş
kategorisindeki futbolcular kulüp muvafakatnamesi aranmaksızın belirlenen transfer dönemleri
içinde başka bir kulübe transfer olabi]irler. Ayrıca, kulübün itgili yaş kategorisinin bir alt
kategorisindeki llge katılmaması veya o kategoride düzenlenen bir lig olmaması halinde o yaştaki
futbolcularda serbest kalır. Örneğin UI7 kategorisinde bir takımın ligden çekilmesi veya
düşürülmesi halinde 2OO2 doğumlu futbolcuları serbest kalacağı gibi, U16 kategorisinde liglere
katılmıyorsa 2003 doğumlu futbolcuları da serbest ka!ır.

Kulüplerin büyükler kategorisine veya U19 yaş ve altı kategorilerine katılan takımlar
yukarıda be]irtilen hükümler doğrultusunda lig dışı ka|dıklarında, futbolcuları diledikleri takdirde
transfer dönemleri içinde lisanslı oldukIarı kulüpten muvafakatname almadan bir başka kulübe
transfer yapabllirler. Kulüplerden ayrılmak isteyen futbolcular (18 yaşından küçük futbolcuların
veli|eri) TFF Amatör İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. Amatör İşler Müdürlüğü'nün ilgili
ilin Futbol İl Temsilciliğinden bu duruma ait doğrulama bilgilerini alması sonrası vereceği onay iİln
bağlı olduğu ilgili TFF Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesinden sonra transfer işlemi
gerçekleştirilir. Transfer işleminde normal transfer işlemlerindeki ücretler aynen geçerlidir.

yukarıda belirtilen durumlar sezonun 2. transfer döneminin tamamlanmasından sonra
gerçekleşmesi halinde futbolcular bir sonraki sezonun ].. transfer döneminde lisanslı oldukları
kulübe katkı payı ödeme zorunluluğu olmaksızın başka bir kulübe transfer olabilirler.
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FUTBOLCULAR|NA SERBEST TRANSFER HAKKİ VER|LMES|


