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SUNUŞ
Başarıyla tamamladığımız 2009 – 2010 Amatör Futbol Sezonu’nun ardın-
dan yeni başarılara koşacağımız 2010 – 2011 sezonunun tüm amatörlere 
başarı getirmesini gönülden diliyorum. 2009-2010 Sezonunda ülkemizin 81 
ilinde düzenlenen amatör futbol müsabakalarında 240.000 amatör futbol-
cumuz, 11.850 takımımız ve oynadıkları 80.000 müsabaka ile futbolun kit-
lelere yayılmasında, sevilmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadılar.

2009-2010 sezonunda kulüp, takım, oynanan müsabaka ve lisanslı futbol-
cu sayısında önemli bir artış gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Amatör futbol 
için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak maddi ve manevi 
desteklerimizi devam ettireceğiz. Biliyoruz ki, amatör futbola verdiğimiz 
değer ölçüsünde Türk Futbolunun altyapısını daha sağlam, daha sağlıklı 
kılacağız ve bu oyunu çok daha geniş kitlelere sevdireceğiz. Bu sezon U 13 
ve U 15 yaş kategorilerinin yanında U 14 yaş kategorisini de başlatmış 
olmamız ve en önemlisi Bölgesel Amatör Ligi bu sezonundan itibaren baş-
latacak olmamız ülkemiz futbolu açısından önemli kararlardır.

İllerdeki Büyükler ve her yaş kategorisindeki gençler yerel organizasyonları 
ile TFF 3. Ligine Yükselme ve tüm alt yapı kategorilerinde Türkiye 
Şampiyonaları organizasyonlarını düzenleyen Amatör İşler Kurulumuz özel-
likle futbolcu sayısının artması için büyük çaba göstermektedir.

Büyük bir gönüllüler ordusuyla yürüttüğümüz amatör futbol organizasyo-
nuna katkıda bulunan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, 
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Saha Komiserleri Derneği, illerde 
kurulu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, Futbol İl Temsilcilikleri, İl 
Tertip, İl Hakem ve İl Disiplin Kurullarına, Spor Kulüplerimizin yöneticileri-
ne, Federasyonumuzun Amatör İşler Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Tahkim 
Kurulu, Sağlık Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu ve Hukuk Müşavirliğindeki 
dostlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonu çalışanlarına, Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerimize katkıları için teşekkür eder, 2010-2011 sezonunda ama-
tör futbol için aynı katkıyı gönülden gösterecekleri inancı ile yeni sezonu-
nun tüm amatör futbol camiası için başarılı geçmesi dileğiyle sevgi ve say-
gılar sunarım.

Mehmet BAYKAN
TFF Yönetim Kurulu Üyesi
Amatör İşler Kurulu Başkanı
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YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

A) BÜYÜKLER:

2010-2011 Sezonunda Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kate-
gorisinde Süper Amatör Lig ve 1. Amatör ile 2. Amatör kümedeki takım 
sayılarının aynı oranda kalması şeklinde terfi tenzillerinin yapılarak Süper 
Amatör Lig ve 1. Amatör Küme takım sayısının,  2. Amatör Küme takım sayı-
sından fazla olmamasına dikkat edilir. Tertip Komitelerince tanzim edilen lig 
statüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve 
Federasyonca onaylanmasını takiben takımlara futbol il temsilciliklerince 
yazılı olarak tebliğ edilecektir.
50 takımın altında takımı olan illerde Süper Amatör Lig oluşturulmayacak-
tır. Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör Kümelerdeki takım sayısının kaç takım-
dan oluşacağının izni Amatör İşler Kurulundan alındıktan sonra oluşturula-
caktır. (Gruplardaki takım sayılarının en az 10, en fazla 14 takım olarak 
belirlenmesine dikkat edilecektir).
Vize-referans (Lige katılma) bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’na yatır-
mayan takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyecek,  lisans işlemleri 
yapılmayacaktır.
2009-2010 Sezonunda Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine terfi eden takım-
ların amatör takımları istekleri halinde illerindeki büyükler kategorisindeki 
en alt amatör ligden müsabakalara katılırlar.
2009-2010 Sezonunda TFF 3. Liginden düşen takımlar Bölgesel Amatör 
Ligde oynarlar. Bu durumdaki kulüplerin büyükler kategorisinde ancak bir 
takımı bulunabilir.
2009-2010 Sezonunda TFF 3. Ligiden düşen takımlar ve 2009-2010 sezo-
nunda ilinde dereceye girerek Bölgesel Amatör (BAL) ligine katılmaya hak 
kazanan takımlar şayet BAL ligine katılmak istemezlerse illerinde büyükler 
kategorisindeki en üst lige katılabilirler.
Yerel büyükler kategorisinin en üst liginde takımı olup da dereceye giren 
profesyonel takımların amatör takımları, illerindeki play-off müsabakaları-
na ve bir üst lige yükselme müsabakalarına katılamazlar.
Askeri güç takımları illerindeki süper lig veya birinci amatör kümede bir üst 
lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandıklarında, bu ligde 
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oynamayı taahhüt ettikleri takdirde yükselme müsabakalarına dahil edile-
ceklerdir.
Süper amatör lig uygulamasının olduğu illerde bu ligde yer alan kulüpler en 
az iki altyapı kategorisinde düzenlenen lige katılmak zorundadırlar. 
Katılmadıkları takdirde Süper Amatör Ligden bir alt lige düşürülürler. 
(Askeri güç takımları bu hükmün dışındadır.)
2010-2011 Sezonunda İl’lerde düzenlenen en üst Büyükler kategorisi ligin-
de o ilin Bölgesel Amatör Lig kontenjan sayısının 1.5 katı kadar takımın lig 
sıralaması yapılacaktır. 
2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Ligine katılması gerekirken bu hak-
kını kullanmayacağını yazılı olarak belirten kulüpler illerinde en üst büyük-
ler liginde yer alabilirler.

YEREL AMATÖR TAKIMLARDA YAŞI BÜYÜK FUTBOLCU

2010-2011 sezonu için 1979 ve daha önce doğmuş olanlar yaşı büyük fut-
bolcu statüsündedir.
Amatör takımlarda yaşı büyük en fazla 4 amatör futbolcu oynayabilir. 1980 
doğumlu futbolcular yaşı büyük futbolcu statüsüne girmez. 
Amatör Kulüpler vize ve transfer işlemi yaptırdıkları 1979 ve daha önce 
doğumlu olan yaşı büyük iki (2) futbolcudan vize işlemi yaptırdığı futbolcu 
için ücret ödemez, transfer yaptırdığı futbolcu için transfer ücreti öder. 
Ancak vize ve transfer işlemi yaptıkları 3. yaşı büyük futbolcudan itibaren 
her futbolcu için TFF hesabına 3000 TL yatırmak zorundadır.
Müsabaka isim listesinde oynasın veya oynamasın en fazla 4 yaşı büyük fut-
bolcu bulunabilir. Yaşı büyük futbolcu 4’den fazla yazılırsa takım hükmen 
mağlup olur.
TFF 3. Liginden düşüp, Yerel Amatör Ligde oynamak isteyen takımların 
müsabakalarında; Sözleşmeleri devam eden yaşı büyük profesyonel lisans-
lı futbolcuların tamamı amatör lig müsabakalarında sözleşmelerinin bitimi-
ne kadar o kulübe bağlı olarak takımlarında yer alabilirler. Bu durumda 
ayrıca yaşı büyük amatör lisanslı futbolcu oynayamaz.
Yaşı büyük profesyonel futbolcu sayısı 4’den az ise yaşı büyük amatör fut-
bolcu ile bu sayı 4’e tamamlanabilir.
Müsabakalarda yaşı büyük profesyonel futbolcuya yer verilmediği takdirde, 
yaşı büyük en fazla 4 amatör futbolcu oynayabilir. 



- 7 -

TFF 3. LİGİNDEN BÖLGESEL AMATÖR LİGE DÜŞEN KULÜPLERDEKİ 
PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DURUMLARI

a) TFF 3. lig’den Bölgesel Amatör Lige düşen takımlarda sözleşmeleri 
devam eden profesyonel futbolcular sözleşmelerinin bitimine kadar kulüp-
lerindeki büyükler ve yaşlarının uygun olduğu gençler kategorilerindeki 
takımlarda yer alabilirler.
b) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginden Amatör lige düşen takımların 
Profesyonel futbolcularının sözleşmelerinin bitiminde,  bir başka kulübe 
transfer olabilmeleri için Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı hükümle-
ri uygulanır. İllerde büyükler kategorisinde yerel en üst amatör ligler en geç 
Nisan ay’ı içinde tamamlanır. Yerel lig sonuçlarının Türkiye Futbol 
Federasyonu’na en son bildirim tarihi 29 NİSAN 2011’dir.

B)  U19 LİGİ

U19 ligi müsabakalarında 1992 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular 
oynayabilirler.
U19 kategorisinde de 1. ve 2. kümedeki takım sayılarının aynı oranda kal-
ması şeklinde terfi tenzillerinin yapılarak U19 1. küme sayısı ile 2. küme 
sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Tertip Komitelerince düzenlenen lig sta-
tüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve 
Federasyonun onaylamasını takiben takımlara bildirilecektir.
Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde takımı bulu-
nan kulüpler, Gençlik Geliştirme Ligine katıldıkları takdirde İllerindeki Yerel 
U19 ligine katılamazlar. Gençlik Geliştirme Ligine katılmayan profesyonel 
takımlar illerindeki Yerel U19 müsabakalarına katılmak zorundadırlar. 
Ancak, bu takımlar profesyonel futbolcularını oynatamazlar. 
U19 Liginde;
Oyuncu sayısı  : 11
Yedek oyuncu sayısı : 7
Oyuncu değişikliği sayısı : 3
Müsabaka süresi  : 2 x 45 dakika
Uzatma süresi   : 2 x 15 dakika
Saha ve kale ölçüsü   : Normal 
U19 Türkiye Şampiyonası için yerel U19 ligi sonuçlarının Federasyona en 
son bildirim tarihi 25 NİSAN 2011’dir.
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C) U17 LİGİ

U17 ligi müsabakalarında; 1994 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular 
oynayabilirler. Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 
kulüperinin U17 takımları, İllerinde oynanacak U17 Ligi müsabakalarına 
katılabilirler.
İl’lerde U17 yaş kategorisinde 2. Amatör küme oluşturulamaz.
Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları 
U17 liginde oynayabilirler. 
Gençlik Geliştirme Liginde U17 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U17 
kategorisinde lige katılamazlar.
U17 Liginde;
Oyuncu sayısı  : 11
Yedek oyuncu sayısı  : 7
Oyuncu değişikliği sayısı : 3
Müsabaka süresi  : 2 x 40 dakika
Uzatma süresi  : 2 x 10 dakika
Saha ve kale ölçüsü : Normal 
U17 Türkiye Şampiyonası için Yerel U17 Ligi neticelerinin Federasyona en 
son bildirim tarihi 21 MART 2011’dir.

D) U16 LİGİ

U16 ligi müsabakalarında 1995 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular 
oynayabilirler.
Gençlik Geliştirme Liginde U16 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U16 
kategorisinde lige katılamazlar.
Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları 
U16 liginde oynayabilir.
U16 Türkiye Şampiyonası için Yerel U16 ligi neticelerinin Federasyona en 
son bildirim tarihi 23 MAYIS 2011’dir.
U16 Liginde;
Oyuncu sayısı  : 11
Yedek oyuncu sayısı : 7
Oyuncu değişikliği sayısı : 3
Müsabaka süresi  : 2 x 40 dakika
Uzatma süresi  : 2 x 10 dakika
Saha ve kale ölçüsü : Normal 
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E) U15 LİGİ

U15 Ligi müsabakalarında; 1996 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular 
oynayabilirler.
Gençlik Geliştirme Liginde U15 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U15 
kategorisinde lige katılamazlar.
Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları 
U15 liginde oynayabilir.
U15 Türkiye Şampiyonası için Yerel U15 Ligi neticelerinin Federasyona en 
son bildirim tarihi 14 MART 2011’dir.
U15 Liginde;
Oyuncu sayısı    : 11
Yedek oyuncu sayısı : 5
Oyuncu değişikliği sayısı : 5
Müsabaka süresi   : 2 x 35 dakika
Uzatma süresi       : 2 x 10 dakika
Saha ve kale ölçüsü         : Normal 

F)  U14 LİGİ

U14 Ligi müsabakalarında 1997 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular 
oynayabilirler.
U14 Liginde;
Oyuncu sayısı                  : 11
Yedek oyuncu sayısı : 5
Oyuncu değişikliği sayısı : 5
Müsabaka süresi   : 2 x 35 dakika
Uzatma süresi       : 2 x 10 dakika
Saha ve kale ölçüsü        : Normal 
Gençlik Geliştirme Liginde U14 kategorisinde lige katılan kulüpler yerel U14 
kategorisinde lige katılamazlar.
U14 Türkiye Şampiyonası için Yerel U14 Ligi neticelerinin Federasyona en 
son bildirim tarihi 18 NİSAN 2011’dir.

G) U13 LİGİ

U13 Ligi müsabakalarında 1998 ve 1999 doğumlu futbolcular oynayabilir-
ler. Yerel U13 Ligi neticelerinin Federasyona en son bildirim tarihi 13 
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HAZİRAN 2011’dir. Amatör ve Profesyonel tüm kulüplerin bu yaş kategori-
sindeki takımları yerel U13 liglerine katılabilirler.
U13 Liginde;
Oyuncu sayısı    : 11
Yedek oyuncu sayısı : 5
Oyuncu değişikliği sayısı : 5
Müsabaka süresi   : 2 x 30 dakika
Uzatma süresi       : 2 x 10 dakika
Saha ve kale ölçüsü         : Normal 

U13 LİGİNDE FUTBOLCU YAŞLARINA İTİRAZLARIN UYGULAMASI

U13 Ligi müsabakalarında futbolculara nüfus cüzdanlarında yazılan yaşları-
nın gerçek yaşları olmadığına dair bir itiraz olduğunda uygulama aşağıdaki 
şekilde olacaktır.
İtirazın resmi itiraz olması gerekmektedir.  Talimata uygun olarak yapılacak 
itirazlar için 5 gün içerisinde Federasyon hesabına 200 TL. depozito ücreti-
nin yatırılıp banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur. 
(İtiraz edilen her futbolcu için depozito miktarı ayrı ayrı yatırılacaktır.)
Tertip Komitesi, itiraz edilen futbolcu şayet hastane doğulmu ise nüfus cüz-
danında doğum yeri olarak yazılan ilin devlet veya özel hangi hastanesinde 
doğdu ise o hastaneden doğum tarihi açık yazılı resmi belgenin aslı 
(Hastane Başhekimliğince imzalı ve mühürlü olacak) kulübü aracılığı ile en 
geç 5 gün içinde Futbol İl Tertip Komitesine ulaştıracaktır.
Yukarıda belirtilen resmi belgeyi Tertip Komitesine veren futbolculardan bu 
belge uygun görüldüğü takdirde kemik testi raporu istenmeyecektir. Bu 
belgenin zamanında ulaştırılamaması veya futbolcunun hastane doğumlu 
olmaması halinde futbolcudan biyolojik yaşının tesbiti amacıyla kemik 
taraması testi istenecektir. Kemik testi raporu Tertip Komitesince belirle-
nen tarihte ve sağlık kuruluşunda ilgili nezaretçiler (Her iki kulüpten birer 
kişi ve Tertip Komitesince belirlenen bir kişi) eşliğinde yapılacaktır. İtirazda 
bulunan kulüp itiraz ettiği futbolcuların kemik taraması testi masraflarını 
da ödemek zorundadır. Bu masraf itiraz eden kulüp tarafından ödenmeden 
kemik testi yapılmayacaktır.
Kemik tarama testi yapıldıktan sonra itiraz eden kulüp iddiasında haklı 
çıkarsa ödemiş olduğu kemik tarama testi masrafları, futbolcusu yaşı büyük 
çıkan kulüp tarafından diğer kulübün banka hesabına Futbol İl Temsilcisinin 
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bilgisi dahilinde en fazla 3 gün içinde yatırılır. Yatırılmadığı taktirde o kulüp 
hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
Kemik taraması testi raporlarında 2010-2011 sezonu için U13 Liginde 14 
yaş ve altı olduğu belirlenen futbolcular hakkında bir işlem yapılmayacak-
tır. 14 yaş üstü olduğu belirlenen futbolcuların takımları Futbol Müsabaka 
Talimatı’nın ilgili maddesi gereğince 3-0 hükmen yenik sayılacaklardır.
Tertip Komitelerince belirlenen sağlık merkezlerinde yaptırılan kemik testi 
taraması raporlarına itiraz yapılamayacaktır.

LİSANS EVRAKLARI ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPARAK TFF’Yİ YANILTAN  
KULÜPLERİN FUTBOLCULARINA SERBEST TRANSFER HAKKI 
VERİLMESİ

Büyükler kategorisine katılan takımların futbolcularının Lisans veya uygun-
luk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki 
belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TFF’yi veya ilgilileri yanıl-
tan kulüplerin Büyükler Kategorisindeki takımları Futbol Müsabaka 
Talimatı’nın 24/(c) maddesi gereğince içinde bulunulan sezonda lig dışı 
bırakılır ve bir alt lige indirilir. Bir alt ligin olmaması halinde bir yıl oynama-
yacak olan takımın 19 yaş ve üzeri futbolcuları serbest transfer hakkına 
sahip olurlar. Futbolcular belirlenen transfer dönemleri içinde diledikleri 
kulüpte lisans çıkartabilirler.

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

Büyükler Kategorisinde lige katılacağını yazılı olarak bildirerek lig fikstürü-
ne dâhil olup ilk iki (2) müsabakaya çıkmayıp ligden çekildiğini bildiren veya 
ligden ihraç edilen takımların 19 yaş ve üzeri futbolcuları serbest transfer 
hakkına sahip olurlar. Futbolcular belirlenen transfer dönemleri içinde dile-
dikleri kulüpte lisans çıkartabilirler.

EV SAHİBİ TAKIMIN FORMA DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU

İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Bu 
sorun merkez takımları arasında çıktığında fikstürde ismi önce yazılı takım 
ev sahibi durumunda olup formayı o takım değiştirir.
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YEDEK KULÜBE BELİRLENMESİ

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.

AMATÖR LİGLERDE DEVRE SAYISI

İllerde 2. Amatör Kümeler tek devreli oynatılabilir. Tek devreli lig usulüne 
göre oynanacak müsabakalar sonunda özellikle fazla takım ve grup olan 
illerde tek devreli ligin bitimiyle eleme usulü oynanacak play-off müsaba-
kaları ile 1. Amatör Kümeye yükselecek takımlar belirlenir. Gençler katego-
rilerinde takım sayısının az olduğu illerde (örneğin 4 ve 5 takımlı gruplarda) 
ligler 2’den fazla (3 veya 4 devreli) oynatılabilir. Bu konuda da Tertip 
Komitesinin kararı ve Amatör İşler Müdürlüğü’nün onayı şarttır.

MÜSABAKA KADROLARI

Yerel Amatör Ligler ile Türkiye Şampiyonalarında Takımlar 1’den 99’a kadar 
forma numarası ile müsabakalara çıkabilirler.

AMATÖR LİGLERDE SARI KART UYGULAMASI

Yerel Amatör Lig müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında sarı kart uygu-
laması yapılmaz.

LİSANS VİZESİNİ YAPTIRMAYAN FUTBOLCULARIN CEZA İNFAZI

Disiplin cezası alan futbolcuların ceza infazlarının başlayabilmesi için lisans-
larının vize veya transfer işlemi yaptırması şarttır. (Örneğin ligin son hafta-
sında 8 maç ceza alan bir futbolcu bir sonraki sezonun başında lisansını vize 
yaptırdığı takdirde ceza infazı işlemeye başlar. Şayet vize veya transfer işle-
mi yaptırmazsa ceza infazı başlamaz).

MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ VEYA HİÇ 
GELİNMEMESİ DURUMU

Yerel liglerde tertip komitesince ilan edilen müsabakaya belirlenen saatte 
9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu nedenden 
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dolayı oynanmayan müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlardan 
3-0 hükmen mağlubiyetin yanında 3 puan tenzil edilir. 
Ayrıca, müsabakanın hakem ve personel giderleri toplamı o takımdan en 
geç 5 gün içinde tahsil edilir. Futbol İl Temsilcisi tarafından belirlenen 
hakem ve personel gideri ilgili kulübe bildirilir. Bu miktar kulüp tarafından 
Federasyonun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi 
Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesaba en geç 5 gün içinde yatırılarak 
banka dekontu İl Temsilcisine verilir. Hakem ve personel giderinin ödenme-
mesi halinde Talimatlara aykırı hareket kabul edilerek, ilgili kişi ve kulüpler 
İl Disiplin Kurullarına sevk edilmenin yanında ayrıca bu kulüplerin lisans 
işlemleri bağlı oldukları TFF Bölge Müdürlüklerince hakem ve personel 
giderleri ödeninceye kadar yapılmaz.

PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ

Futbol Müsabaka Talimatı’nın 9 uncu maddesine göre İllerde oynanacak 
Amatör futbol lig müsabakalarında ve Türkiye Birinciliğine varan müsaba-
kalarda takımların puanlarının eşitliği halinde, dereceleri aşağıda belirtilen 
esaslara göre saptanacaktır.
Genel puantajda puanları eşit olan takımların;
a)  Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
 I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki
 puan üstünlüğüne bakılır.
 II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi  arala-
 rındaki müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki 
 maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan 
 takım üstün sayılmaz.)
 III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam edi-
 yorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
 IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan ta-
 kım üstün sayılır.
 V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen ye-
 nilgisi olmayan takım üstün sayılır.
 VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirti-
 len esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme 
 usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün 
 sayılarak nihai sonuç alınır.
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b)   Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;
 I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre  

yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit 
puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçları-
na tekrar bakılmaz.)

 II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
 III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelin-

deki gol averajına bakılır.
 IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
 V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri 

gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
 VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan 

takım üstün sayılır.
 (Aynı puana sahip iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda 

müsabakalar tek devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları tek 
müsabaka, çift devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları iki 
müsabakaya bakarak üstün taraf tesbit edilir.)

 VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenil-
gisi olmayan takım üstün sayılır.

 VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen 
esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü 
müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirle-
yeceği bir başka şekilde uygulanmasına karar verebilir.

PUAN EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ YEREL LİGLERDE KARŞILAŞILAN ÖRNEKLER

Örnek 1 :
Genel Puan Durumu 
 A Y P Av.
A Ta kı mı 52 12 44 40
B Ta kı mı 80 13 44 67
C Ta kı mı 81  5 44 76

Puantajda 3 takımında puanları 44 olduğundan kendi aralarındaki müsaba-
kalara bakılacaktır.
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Kendi Aralarındaki Müsabakalar 
 0 G B M A Y P Av.
A Ta kı mı 4 1 2 1 6 6 5 0
B Ta kı mı 4 1 2 1 5 5 5 0
C Ta kı mı 4 1 2 1 4 4 5 0

Üç takımında kendi aralarındaki müsabakalarda puanları (5) aynı, attıkla-
rından yediklerinin çıkarılmasından doğan fark (0) aynı, bu durumda kendi 
aralarındaki müsabakalarda daha fazla gol atan takım üstün sayılacaktır. 
Yani 6 gol atan A Takımı 1. , 5 gol atan B Takımı 2. , 4 gol atan  C Takımı 3. 
sayılacaktır.
Örnek 2:
Genel Puan Durumu 
 0 G B M A Y P Av.
A Ta kı mı 4 4 - - 20 2 12 + 18
B Ta kı mı 4 2 - 2 3 3  6  -  
C Ta kı mı 4 2 - 2 7 8  6  - 1
D Ta kı mı 4 2 - 2 10 11  6  - 1
E Ta kı mı 4 - - 4 3 19  -  - 16

6 Puanlı 3 Takımın Kendi Aralarındaki Müsabakalara Göre Puan Durumu
 0 G B M A Y P Av.
C Ta kı mı 2 1 - 1 4 4 3   0
D Ta kı mı 2 1 - 1 4 4 3   0  
B Ta kı mı 2 1 - 1 1 1 3   0

Üç takımın kendi aralarındaki müsabakalarda eşit puan almalarından dola-
yı, kendi aralarındaki müsabakalardaki atılan gollerden yenilen gollerin 
çıkarılmasından doğan farklarda eşit olduğundan fazla gol atan takım üstün 
sayılacağından, 4 gol atan C Takımı ve D Takımı dışında bir gol atan B Takımı 
bu aşamada devre dışı kalır. Diğer iki takımın averajları eşit olduğundan 
genel puantajdaki durumlarına bakılır.
 A Y Av. 
C Ta kı mı 7 8 -1
D Ta kı mı 10 11 -1
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Genel puantajda, C Takımı ve D takımlarının durumlarına bakıldığında; atı-
lan gollerden yenilen gollerin farkı her iki takım içinde aynıdır. (Averajları - 
1) Bu durumda, fazla gol atan takım üstün sayılacağından, 10 gol atan D 
Takımı, genel puantajda 1. olan A Takımının ardından 2. , C Takımı 3. ve B 
Takımı 4. olarak sıralamada yer alacaklardır.

PUAN EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI GRUP 
BİRİNCİLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN ÖRNEKLER

Örnek  1:
Genel Puan Durumu 
 0 G B M A Y P Av.
A Ta kı mı 3 2 - 1 8 6 6 +2
B Ta kı mı 3 2 - 1 5 3 6 +2  
C Ta kı mı 3 2 - 1 4 3 6 +1
D Ta kı mı 3 - - 3 3 8 - - 5

Genel puantajda 3 takımın puanları eşit olduğundan (6’şar puan), bu üç 
takımın kendi aralarında yapmış oldukları müsabakalara bakılır.
 0 G B M A Y P Av.
A Ta kı mı 2 1 - 1 4 4 3 0
B Ta kı mı 2 1 - 1 3 3 3 0  
C Ta kı mı 2 1 - 1 2 2 3 0

Üç takım kendi aralarındaki müsabakalarda eşit puan aldıklarından, kendi 
aralarındaki müsabakalardaki atılan gollerden yenilen gollerin çıkarılmasın-
dan doğan farklarda eşit olduğundan, fazla gol atan takım üstün sayılacak-
tır. Bu durumda (4) gol atan A takımı birinci, (3) gol atan B takımı ikinci, (2) 
gol atan C takımı ise üçüncü olacaktır.
Tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan Türkiye Şampiyonası grup 
birinciliği müsabakasına ait 3 takımlı grup birinciliği puan cetveli örneği

Örnek 2:
 0 G B M A Y P Av.

A Ta kı mı 2 1  - 1 3 3 3 0 
B Ta kı mı  2 1 - 1 3 3 3 0
C Ta kı mı   2 1  - 1 3 3 3 0
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Üç takımın kendi aralarındaki müsabakalarda eşit puan almalarından dolayı 
kendi aralarındaki müsabakalardaki atılan gollerden yenilen gollerin çıkarıl-
masından doğan farklarda eşit olduğundan genel puantajda olmadığından 
takımların atmış oldukları gol sayıları eşit olduğu gibi takımlar arasında her 
türlü eşitlik mevcut olduğundan bu üç takıma Federasyonca belirlenecek 
esaslara göre baraj müsabakaları yaptırılarak grup birincisi tespit edilir.

Örnek 3: 
 0 G B M A Y P Av.
A Ta kı mı 2  1  -  1 4 4  3  0 
B Ta kı mı  2 1 -  1 4  4  3 0
C Ta kı mı  2 1 - 1 3 3 3 0

Üç takımın kendi aralarındaki müsabakalarda eşit puan almalarından dola-
yı kendi aralarındaki müsabakalardaki atılan gollerden yenilen gollerin çıka-
rılmasından doğan farklarda eşit olduğundan, fazla gol atan takım üstün 
sayılacağı için 4 gol atan A takımı ve B takımı dışında 3 gol atan C takımı bu 
aşamada devre dışı kalır. Diğer iki takımın gol sayıları eşit olduğu gibi her iki 
takım arasında her türlü eşitlik mevcut olduğundan, müsabakaların grup 
birinciliği müsabakası olması nedeniyle genel puantajda olmadığından bu 
iki takıma eleme usulüne göre bir müsabaka yaptırılır.
Puanları eşit olan takımların derecelerinin belirlenmesinde gerek lig, gerek 
grup müsabakası olsun kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği 3 ve 
daha fazla takım arasında oluyorsa bu takımlar arasında yapılan puan cet-
veli ile sonuç belirlenir. Puan cetvelinde eşit puanlı 2 veya daha fazla takım 
arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.

İTİRAZLAR VE DEPOZİTO BEDELLERİ

Futbol Müsabaka Talimatı’nın İtirazlar ve Depozito ile ilgili maddelerine 
uygun olarak yapılacak itirazlar için;
a) Tertip Komitelerine yapılacak itirazlar:
İllerde oynanan Yerel Amatör Küme lig müsabakaları ile ilgili olarak Tertip 
Komiteleri nezdinde Talimata uygun olarak yapılacak itirazlar için 5 gün içerisin-
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de Federasyon hesabına 200 TL. depozito ücretinin yatırılıp banka dekon-
tunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.
b) Amatör Futbol Disiplin kuruluna yapılacak itirazlar:
İllerde oynanan Yerel Amatör lig müsabakaları ile ilgili İl Disiplin kurulların-
ca verilen kararlara Talimata uygun olarak, Amatör Futbol Disiplin Kurulu 
nezdinde yapılacak itirazlar için en geç 7 gün içerisinde Federasyon hesabı-
na 200 TL. depozito ücretinin yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesi-
ne eklenmesi zorunludur. 
c) Amatör İşler Kuruluna yapılacak itirazlar:
Tertip Komitesi kararlarına Amatör İşler Kurulu nezdinde yapılacak itirazlar 
ile Türkiye Şampiyonalarında yapılacak itirazlar için 5 gün içerisinde 
Federasyon hesabına 200 TL. depozito ücretinin yatırılarak banka dekontu-
nun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.Kulüpler Tertip Komitesi karar-
larına karşı Amatör İşler Kurulu’na yapacakları itirazları bulundukları 
Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya 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. depozito yatırılarak banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi 
zorunludur.
e) Tahkim Kuruluna yapılacak itirazlar:
Gerek Yerel Amatör Küme lig müsabakaları ile ilgili olarak ve gerekse 
Federasyonca düzenlenerek sonucu Türkiye Birinciliğine varan müsabaka-
larda Federasyon Yönetim Kurulunca ve Amatör Futbol Disiplin Kurulunca 
verilen kararlara karşı Talimata uygun olarak Tahkim Kurulu nezdinde yapı-
lacak itirazlar için 7 gün içerisinde Federasyon hesabına 200 TL. depozito 
ücretinin yatırılıp banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunlu-
dur.
Kulüplerin Amatör lig müsabakalarında Tertip Komitesi, İl Disiplin Kurulu, 
Amatör İşler Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu ve 
Tahkim Kurulu nezdinde yapacakları itirazlar için depozito bedellerini Fede-
rasyonun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 
186-6297758 no’lu hesabına İBAN No: TR62 00062000 1860 0006 297758) 
yatırarak ne için yatırıldığı ve bedeli açık olarak belirtilmek koşuluyla 
dekont aslı ilgili yerlere verilecektir.
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İDARİ TEDBİR KOYMA YETKİSİ

Amatör Futbol liglerinde, müsabaka süresi dışında Futbolcu, Antrenör ve 
Yöneticilerin birbirlerine, Hakemlere ve Görevlilere karşı işledikleri fiili 
eylem ve diğer olayların meydana gelmesi halinde bu tip disiplin suçu işle-
yenler hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesine göre Gençlik 
ve Spor İl Müdürü veya yetkili kılacağı Spor Şube Müdürünün, Amatör İşler 
Kurul Başkanı ve Üyelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü, 
ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcilerinin İdari Tedbir koyma yetkisi vardır.

AMATÖR FUTBOLCULARDA CEZA İNFAZI 

Futbol Disiplin Talimatı’nın 91. maddesi gereğince; Amatör kuruluş futbol-
cusu yönünden Büyükler kategorisi ile, U19, U17, U16, U15, U14, U13 Lig 
müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Müsabakadan men ceza-
sı alan amatör futbolcu cezayı aldığı kategoride infazı tamamlamadan yaş 
kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda oynayamaz. Ancak, fut-
bolcunun ceza aldığı kategoride resmi müsabakaların sona ermiş olması 
halinde, müsabakaları devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategori-
de kalan cezaların infazı mümkündür.
Amatör kuruluş futbolcusu dışında kalan amatör kuruluş yöneticileri hak-
kındaki müsabakadan men cezası, müsabaka sayısına bakılmaksızın hafta-
da 1 (bir) müsabaka addolunarak infaz edilir.

MÜSABAKALARDA FUTBOLCULARIN LİSANSLARINDA TAHRİFAT 
OLMASI VEYA KENDİSİNE AİT OLMAYAN LİSANSLA OYNAMASININ 
BELİRLENMESİ

Yerel Müsabakalarda ve Türkiye Şampiyonalarında müsabaka anında, 
devre arası ve müsabakanın bitiminde takımlardan birinin, rakip takımın 
bir veya birkaç futbolcusunun, başkasına ait lisansla oynadığına, lisans tah-
rifatı, lisansdaki fotoğrafın değiştirilmesi vb. konularında yazılı bir itiraz 
olduğunda, hakem tarafından, bu kişi veya kişilerin kimlik kontrolu yapıla-
rak fotoğrafı, müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Fotoğraf çektirilemediği 
takdirde hakkında itiraz edilen futbolcunun lisansındaki fotoğraf ile kimlik 
bilgilerinin karşılaştırılması yapılır. Hakem bu inceleme sonucu kanaatini 
raporuna yazar. Kimlik kontrolu yaptırmaktan veya fotoğraf çektirmekten 
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kaçındığı takdirde bu durum hakem tarafından raporunda belirtilir. Bu 
müsabaka ile ilgili karar Tertip Komitelerince verilir.
Yukarıda belirtilen itirazlardaki depozito miktarları bir futbolcu için geçerli 
olup, futbolcu sayısının birden fazla olması durumunda beher futbolcu için 
ayrı ayrı depozito miktarı yatırılır.
Örnek 1. Tertip Komitesi nezdinde 2 futbolcu için yapılacak itirazlarda yatı-
rılacak depozito miktarı 200 TL. x 2 = 400 TL.dir.
Örnek 2. Tahkim Kurulu nezdinde 3 futbolcu için yapılacak itirazlarda yatı-
rılacak depozito miktarı 200 TL. x 3 = 600 TL.dir.

SAHA İÇİNE GİRECEK GÖREVLİLER VE SAHA GİRİŞ KARTLARI 

SAHAYA GİRECEK GÖREVLİLER

Amatör Futbol lig müsabakalarının oynandığı saha ve stadlarda görevli 
temsilci, gözlemci ve saha komiseri dışında TFF Amatör İşler Kurul Üyeleri, 
ASKF Başkanları ve Futbol İl Temsilcileri sahaya girebilirler.

SAHAYA GİRECEK KULÜP YETKİLİLERİ

Amatör Futbol lig müsabakalarında; saha kenarına düzenlenmiş özel yer-
lerde oturmaları kaydıyla, yedek futbolcular (ihraç hariç) ve oyundan çıkan 
oyunculardan başka her iki kulübün Federasyonca sahaya giriş kartı verilen:
1 Yönetici
1 Teknik Sorumlu (Eşofmanlı - Teknik Direktör sivil giyinebilir)
Varsa 1 Antrenör (Eşofmanlı)
Varsa 1 Kaleci Antrenörü (Eşofmanlı)
1 Doktor veya Sağlık Görevlisi
1 Masör 
Müsabakalarda görevli kabul edilirler.

YÖNETİCİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI

Her kulüp Yönetim Kurulu üyesi olan 5 kişiye ve Yönetim Kurulunun belirle-
yeceği antrenör ve faal futbolcu olmayan 2 kişiye olmak üzere en fazla 7 
kişiye saha içi giriş kartı alabilecektir. Bunun için kulüpler karar defterinin 
konu ile ilgili kararının bir suretini bağlı oldukları ASKF’ye tasdik ettirecek-
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lerdir. Kart alacak yöneticilerin 2’şer adet fotoğraf ve nüfus cüzdanının 
arkalı önlü fotokopisi, T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası ile birlikte bağlı 
bulundukları illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna başvuracak-
lardır. Bu başvurular ASKF’lerce ilgili Futbol Federasyonu Bölge 
Müdürlüklerine iletilecek ve saha içi giriş kartları, Bölge Müdürlüklerince 
düzenlenip verilecektir.

ANTRENÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun www.tff.org web sitesinden temin edilen 
“Amatör Takım Çalıştırıcı Sözleşmesi”nin, kulübün yetkili kıldığı bir yönetici 
ile karşılıklı olarak imzalanması gerekmektedir. Bu sözleşmeler, ilgili antre-
nörün vize cüzdanı, sağlık raporu ve 2 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdanının 
arkalı önlü fotokopisi, T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası ile birlikte “Türkiye 
Futbol Antrenörleri Derneği” şubelerine verilecektir. TÜFAD tarafından ilgi-
li Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerine teslim edilecek ve söz-
leşme onaylanarak saha içi giriş kartı, Bölge Müdürlüklerince düzenlenip 
verilecektir. 
Kaleci antrenörleride aynı usul ve esaslar dâhilinde saha içi giriş kartı alabi-
lirler.

DOKTOR VE SAĞLIK GÖREVLİSİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI 

Eğer, kulübün anlaşmalı bir doktoru veya sağlık görevlisi var ise, kulüp karar 
defterinin bir sureti, diploma veya sertifika ile ve 2 adet fotoğrafı ve nüfus 
cüzdanının arkalı önlü fotokopisi, T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası, Yönetici 
kartlarının alımındaki işlemler yerine getirilecektir. (ASKF + TFF Bölge 
Müdürlüğü)

MASÖR SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI 

Futbol Federasyonunca kabul edilen masör belgesi, vize cüzdanı, kulüp 
karar defterinin bir sureti, 2 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdanının arkalı önlü 
fotokopisi, T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası, Yönetici kartlarının alımındaki 
işlemler yerine getirilecektir. (ASKF + TFF Bölge Müdürlüğü)
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SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI ÜCRETİ

Bölge Müdürlüklerinden alınacak Yönetici, antrenör, doktor veya sağlık 
görevlisi ve masör saha içi giriş kartı için 25 TL.yi Federasyonun Türkiye 
Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu 
hesabına yatırılacaktır. Antrenörler 25 TL.lik saha içi giriş kartı ücretinin 
yanında 90 TL. lik referans bedelini de yatıracaklardır.

MÜSABAKALARDA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTLARININ BOYUNA ASILMASI 
ZORUNLULUĞU

TFF Bölge Müdürlüklerince kulüplerin yönetici, antrenör, masör ve sağlık 
görevlilerinden müsabakada saha içine girecek olanlara saha için giriş kart-
ları verilirken kartların gireceği kart poşeti ve kart askısı da beraberinde 
verilecektir. Saha içine girecek yetkililer, kartların hakem tarafından müsa-
baka öncesi kontrolü yapıldıktan sonra kartlarını kart poşetine koyarak 
müsabaka süresince boyunlarına asmak zorundadır.

BİR GÖREV İÇİN BİR LİSANS VEYA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI ÇIKARTMA 
ZORUNLULUĞU

Kulüpler aynı sezon içinde (12.08.2010-15.06.2011), futbolcu, yönetici ve 
masör adına yalnızca bir görev için lisans ve giriş kartı çıkartabilirler. 
Yönetici olarak kart çıkartan birisi “ben tekrar futbol oynamak istiyorum” 
diyemeyeceği gibi futbolcu olarak lisans çıkartan biri de “ben artık yönete-
cilik yapacağım” diyemez. Ancak sezon bittikten sonra yeni sezonda diledi-
ği görevde bulunabilir. Aksini yapanlar tespit edildiğinde Futbol İl Disiplin 
Kuruluna sevk edilirler. (Bu durumlarda hükmen mağlubiyet kararı veril-
mez).

AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNİK KADROLAR VE VİZE – 
REFERANS BEDELLERİ

Futbol Federasyonu Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması 
Talimatı’nın 13/(7). Maddesi amatör ligler için aşağıdaki şekilde uygulanır. 
Amatör kulüpler en az bir teknik kişi ile anlaşmak zorundadır. Bu zorunlu-
luğu yerine getirmeyen kulüpler hakkında Futbol İl Temsilciliklerince Futbol 
Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
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Uygulama şu şekildedir:

Amatör takımlar müsabakalar başladıktan sonra iki haftalık süre içinde 

Teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri bu kulüpleri tespit ede-

rek kulüplere ihtar yazısı gönderecek olup kulüpler ihtar yazısının tebliğinden 

itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise 

kulübe bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağlu-

biyet cezası verilecek. Bir (1) haftalık süre içerisinde kulüp yine teknik sorum-

lu görevlendirmez ise bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada 

hükmen mağlubiyet kararı verilerek bu takım veya takımlar ligden ihraç edi-

lecektir. Bu madde kulübün bulunduğu ildeki lisanslı teknik kişi sayısı o ildeki 

amatör kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygulanacaktır.

Ayrıca teknik adamların amatör kulüplerde yapmış oldukları sözleşmelerin 

bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak yapılması zorunlu hale getirilmiş olup yerel 

liglerde o sezona ait müsabakalar bu tarihten sonra devam ediyorsa sözleş-

meler müsabakalar sonunçlanıncaya kadar geçerli olacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör takımlarda görev yapacak olan 

Antrenörlerden vize ücreti alır. Bu vize ücretleri Federasyonun ilgili hesabı-

na yatırılmadan lisans işlemi yapılmaz.

Antrenörlerin, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinden vize-referans bel-

gesi alması halinde 90 TL., vize-referans belgesi almayanlar ise 400 TL. 

yatırmaları gerekmektedir.

Antrenör vize bedelleri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi 

Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesaba yatacaktır. Teknik Direktör, Teknik 

Sorumlu ve Antrenörlerin çalıştırdıkları kategorideki takımın yerel liglerde-

ki ve Türkiye Şampiyonası müsabakaları, sözleşme bitiş tarihini geçtiği tak-

dirde, müsabakalar sonuçlanıncaya kadar görevleri devam eder. 

MÜSABAKA İSİM LİSTELERİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER

Yerel Amatör Lig ve Türkiye Şampiyonaları müsabakalarında Federasyonca 

sahaya giriş kartı verilen yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya ant-

renör müsabaka isim listelerini bizzat imzalayarak müsabaka hakemine 

vereceklerdir. Amatör müsabakalarda giriş kartı bulunmayan yönetici, tek-
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nik direktör, teknik sorumlu veya antrenör ile futbolcu ve takım kaptanının 
müsabaka isim listesini imzalama yetkileri yoktur.
Müsabaka gününde cezalı olan isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, 
teknik direktör, teknik sorumlu veya antrenör isim listesini imzalayamaz.
Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsaba-
ka hakem tarafından oynatılmayacak, oynatılmayan müsabakalar hakkında 
Tertip Komitelerince, Futbol Müsabaka Talimatının ilgili maddesi gereğince 
hükmen yenilgi kararı verilecektir.
Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması durumu bir kulüp 
için ikinci kez tekrarlandığı ve bu yüzden müsabaka hakem tarafından oyna-
tılmadığı takdirde bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel masrafla-
rı ilgili kulüpten tahsil edilir.
Yerel veya Türkiye şampiyonalarında müsabaka isim listesini imzalayan 
yönetici veya teknik kişi, oyun sırasında hakem tarafından ihraç edildiği tak-
tirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya teknik 
kişi yok ise müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu değişikliği kartı-
nı imzalamaya takım kaptanı yetkilidir. 

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINA KATILACAK TAKIMLARIN YEREL LİG 
MÜSABAKALARINI BİTİRME ZORUNLULUĞU

U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 Türkiye Şampiyonalarına katılacak takım-
lar Federasyonumuzca belirlenen tarihe kadar bu kategorilerin yerel lig 
musabakalarını bitiremedikleri takdirde şampiyonaya alınmayacaklardır.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARINA KATILACAK KULÜPLERİN FOTOĞRAFLI 
İSİM LİSTESİ BİLGİ FORMLARI

U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 Türkiye Şampiyonası müsabakalarına 
katılmaya hak kazanan takımlar yönetici, antrenör ve kadrolarında yer 
verecekleri futbolcularının isim, soyadı ve diğer bilgilerin bulunduğu fofoğ-
raflı isim listelerini bağlı bulundukları Türkiye Futbol Federasyonu Bölge 
Müdürlüklerinden sağlayacakları Futbolcu Bilgi Formlarını iki nüsha olarak 
hazırlayacaklardır. Bu form kulüplerin bağlı bulundukları Futbol Federasyonu 
Bölge Müdürlüklerince onaylanacaktır. 
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TEBLİGATLARIN İLANI 

Tertip Komitelerince verilen kararlar ile İl Disiplin Kurulu kararları ilgili kişi 
ve kuruluşlara yeri Tertip Komitelerince belirlenecek İLAN TAHTASINA asıl-
mak suretiyle tebliğ edilir.
Tebligat konusunda Tertip Komiteleri kulüplerden taahhütname almak 
zorundadırlar. (Ek: 19)

AMATÖR KULÜPLERİN LİGE KATILACAKLARI KATEGORİLERİ BİLDİRME 
ZORUNLULUĞU  VE VİZE – REFERANS BEDELLERİ 

a) Amatör kulüpler her yıl katılacağı kategorileri bildirmek zorundadırlar. 
Katılacağı kategorileri bildirdiği halde katılmadığı veya ligden çıkarıldığı 
kategori olursa bir sonraki sezon, bildirdiği halde katılmamış olduğu veya 
ligden çıkarıldığı kategoride liglere alınmazlar. Bu karar Futbol İl 
Temsilciliklerince sezon başı ilan edilir.
b) İlgili kümelerde lige katılacak   Amatör Futbol Kulüpleri, Tescil Talimatı’nın 
hükümlerine göre vize formlarını doldurup, ASKF’lere Vize-Referans işlem-
lerini yaptıracaklardır (Ek: 21). ASKF’ler vize-referans belgeleri ve “vize-
referans ücreti” açıklamasıyla bankaya yatırılan dekontları (Kulüpler banka-
ya 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 nüshasınıda illerde-
ki tertip komiteleri seçimlerinden ve grupların belirlenmesinden önce 
Futbol İl Temsilciliiğine vereceklerdir.
c) ASKF’lerden Vize-Referans alan yerel liglerdeki kulüplerin Futbol 
Federasyonu hesabına 400 TL yatırmaları gerekmektedir. Bölgesel Amatör 
Lig’e katılan kulüpler Vize-Referans ücreti olarak TFF hesabına 750 TL yatı-
racaklardır. ASKF’lerin alacağı Referans bedeli miktarı 200 TL’yi geçemez. 
İllerdeki ASKF’lere yatırılacak olan 200 TL’lik miktarlar ilgili ASKF’nin banka 
hesabına yatırılacaktır.
Vize formunu doldurup ASKF’lerden Vize-Referans belgesini almayan 
kulüplerin liglere katılabilmesi için Futbol Federasyonu hesabına yerel lig-
lerdeki kulüplerin 1200 TL. Bölgesel Amatör Lig’e katılan kulüplerin 2250 TL  
yatırmaları gerekmektedir.
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Vize-referans (lige katılma) bedelini yatırmayan ve belgelerini ibraz etme-
yen takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyecek ve Futbol 
Federasyonu Bölge Müdürlüklerinde lisans işlemleri yapılmayacaktır.
Kulüpler vize-referans bedellerini Federasyonunun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabına (İBAN No: 
TR62 00062000 1860 0006 2977 58) yatıracaklardır. Kulüpler banka dekontuna 
kulübün isminin yanında TFF Tescil Kodunuda mutlaka yazacaklardır.
3 yıl üst üste liglere katılmayan kulüplerin tescilleri iptal edilir.

AMATÖR FUTBOLCULARIN LİSANSLARININ FEDERASYONCA 
VERİLMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR:

2010-2011 Futbol sezonunda ilk kez (filiz) lisans çıkartma ve vize işlemleri 
yapacak olan futbolcuların tescil işlemleri transfer ve tescil dönemleri ile 
bağlı olmaksızın 17 Haziran 2011 tarihine kadar yapılabilir. Amatör futbol-
cuların transfer işlemleri ise 12 Ağustos - 15 Ekim 2010 birinci, 3 Ocak - 18 
Şubat 2011 ikinci tescil dönemlerinde gerçekleştirilecektir. 
Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer işlemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge 
Müdürlüklerince teredütte kalınması halinde, belgelerin asıllarının veril-
mesi zorunludur. Asıllarını vermeyen kulüplerin lisans işlemleri yapılmaz.
Kulüpler TFF hesabına bankaya para yatırdıklarında, banka dekontuna kulü-
bün isminin yanında kulübün Federasyon Tescil Kod numarasını da mutla-
ka yazacaklardır.
Tüm lisans işlemlerinde (vize, filiz, transfer vb.) lisans evrakları TFF Bölge 
Müdürlüklerimize ASKF’ler kanalıyla ulaştırılacaktır. Bölge Müdürlüklerimiz,  
kulüplerin ASKF’lere uğramadan getirdikleri lisans işlemlerini işleme alma-
yacaklardır. Ancak çok özel durumlarda Ek: 24’deki belge ASKF tarafından 
doldurulup kulübe verildiğinde, lisans işlemi kulüp tarafından yapılabile-
cektir.

I- İLK KEZ (FİLİZ) LİSANS ALACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ile birlikte arkalı önlü fotokopisi. (Nüfus 
cüzdanında resmi bulunmayanlara lisans verilmeyecektir.)
b) T.C. Vatandaşlık Kimlik Numarası
c) Futbolcunun 2010-2011 sezonu için alınmış (EK: 1)’deki doktor tarafın-
dan fotoğrafı da kaşelenmiş sağlık raporu. (Fotoğrafsız sağlık raporu kabul 
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edilmeyecektir.  Sağlık raporu sadece Hastanelerden, Sağlık Ocaklarından, 
Aile Sağlığı Merkezinden Hükümet Tabibliğinden ve Kamu Kuruluşlarının 
resmi doktorlarından alınmak zorundadır.)
d) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf (fotokopi olmayacak)
e) 18 yaş altı futbolcular için Veli Muvafakatnamesi (Ek: 2) ve Taahhütname 
(Ek: 3) alınacaktır. 
f) 18 yaş üzeri futbolcunun hiçbir kulüpte lisanslı olmadığına dair kendi 
imzasını taşıyan ve kulüp tarafından da taahhütte bulunulan (EK: 3)’deki 
örneğe uygun olarak düzenlenmiş “TAAHHÜTNAME”,  Eşlerin boşanması 
halinde velayetin verildiği eş, ölümü halinde vukuatlı nüfus kayıt örneğine 
göre hayatta olan eşin imzası olacaktır. Federasyona sunulacak bu belgele-
rin aksi tespit edildiği takdirde ilgililer hakkında Futbol Disiplin, Futbol 
Müsabaka ve Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatları hükümleri 
uygulanacaktır.
Bir kulüp bir sezon içinde en fazla 100 adet filiz lisans çıkartabilir. Filiz lisans 
işlemleri ücretsizdir. Sadece 1984 ve daha önce doğmuş olan futbolcular 
filiz lisans çıkartmak istediklerinde Federasyonun Türkiye Garanti Bankası 
A.Ş. I. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabına (İBAN 
No: TR62 00062000 1860 0006 2977 58) 1000 TL. yatırdıkları takdirde 
lisansları verilecektir.
Nüfus cüzdanlarında veriliş nedeni olarak kaybından, yenileme ve değiştir-
me ibaresi yer alıyorsa nüfus müdürlüklerinden vukuatlı nüfus kaydı istene-
cektir. 2010-2011 Sezonunda 1999 ve daha büyük doğumlular filiz lisans 
çıkartır. 
2000 ve daha küçük doğumlulara lisans çıkartılmaz. İlk kez (Filiz) lisans 
çıkartacak olan futbolcuların tescil işlemleri, transfer ve tescil dönemleri ile 
bağlı olmaksızın 17 Haziran 2011 tarihine kadar yapılabilir.
Filiz lisans belgeleri kulüpler tarafından hazırlanarak, Bölge Müdürlüklerine 
ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir.

II- VİZELER: 

2010-2011 sezonunda vize işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacaktır. 
Kulüplerin mevcut lisanslı futbolcularının vizelerinin yapılması için gerekli 
belgeler.
a) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf. (fotokopi olmayacak)
b) Fotoğraflı sağlık raporu ( I/c) maddesinde belirtildiği gibi (EK: 1).
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c) 18 yaş altı futbolcular için, futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi  (EK: 4).
d) 18 yaş üzeri futbolcular için, futbolcu ve kulüp taahhütnamesi (EK: 5).
e) Bir önceki sezona ait lisansın aslı.
Vize ile ilgili belgeler kulüpler tarafından hazırlanarak Bölge Müdürlüklerine 
ASKF’ler aracılığı ile teslim edilir.
Vize işlemleri transfer ve tescil dönemlerine bağlı olmaksızın 17 Haziran 
2011 tarihine kadar yapılabilir.
Aynı sezon içerisinde vize işlemi yapılan futbolcunun hiçbir resmi müsaba-
kada oynanaması halinde transfer ve tescil dönemleri içerisinde lisansiye 
olduğu kulübün muvafakatı alınmak suretiyle transferine izin verilir.
18 yaş altı futbolcular diğer gerekli belgelerinin yanında, EK: 12, EK: 13 ve 
EK: 14’ü, 18 yaş üzeri futbolcular ise diğer gerekli belgelerinin yanında EK: 
15 ve EK: 16’yı ekleyerek transfer işlemini gerçekleştirebilirler.
Filiz lisans ve vize işlemlerinden dolayı ASKF’lere bir ücret yatırılmayacaktır.

III- 2 SEZONDAN SERBEST KALAN FUTBOLCULARIN İŞLEMİ

Lisanslı bir amatör futbolcu aralıksız iki (2) sezon vize ve transfer işlemi yap-
tırmazsa serbest kalır. Serbest kalan futbolcu dilediği kulüpte aşağıda belir-
tilen belgeleri hazırlayarak ve belirtilen ücreti TFF hesabına yatırarak 
ASKF’ler aracılığı ile Bölge Müdürlüklerinde lisans çıkartabilirler.
a) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (fotokobi olmayacak)
b) Fotoğraflı sağlık raporu (I/C) maddesinde belirtildiği gibi (Ek:1)
c) 18 yaş altı futbolcular için veli muvafakatnamesi (Ek:2)
d) 1992 ve daha küçük doğumluların Federasyon hesabına 50 TL yatırdıkla-
rına dair banka dekontunun aslı. 1991 yılı ve daha büyük doğumlular ise 
TFF hesabına 100 TL, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesa-
bına 50 TL yatırmak zorundadır. 
TFF Hesabı: Türkiye Garanti Bankası I. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-
6297758  İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Hesap No: Garanti Bankası 
Meşrutiyet Caddesi Şubesi İBAN No: TR16 0006 2000 5280 0006 298719

IV- TRANSFER İŞLEMLERİ

18 yaşını tamamlayan futbolcular, kulüplerin muvafakatını almaksızın 
transfer ve tescil dönemleri içerisinde transfer yapabilirler. Ancak, 18 yaşı-
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nı tamamlayan futbolcuların 23 yaşını tamamlayacağı tarihe kadar yapa-
cakları transferlerde futbolcunun yeni kulübü tarafından eski kulübüne 
2000 TL.lik katkı payının ödendiğine dair kulüp belgesi veya katkı payının 
yatırıldığına dair banka dekontunu ibraz etmeleri gerekir.
23 yaşını tamamlayan amatör futbolcuların transferlerinde eski kulübüne 
katkı payı ödenmez. 
Futbolcunun amatör statüsünde transferi, transfer ve tescil dönemlerinden 
birinde mümkündür. Aynı sezon içerisinde birinci transfer ve tescil dönemin-
de tescil işlemini gerçekleştiren bir futbolcunun, ikinci transfer ve tescil 
döneminde transferi mümkün değildir. Ancak, birinci transfer ve tescil 
döneminde tescil işlemini gerçekleştiren futbolcunun kulübünün hiçbir 
resmi müsabakasında oynamaması halinde aynı veya bir sonraki transfer 
ve tescil döneminde lisanslı olduğu kulübün muvafakatı alınmak suretiyle 
transferine izin verilir.
İkinci transfer ve tescil döneminde lisans ve tescil işlemi yapılan futbolcu-
nun, takip eden sezonun birinci transfer ve tescil döneminde transferi 
mümkündür.

TRANSFER YAPAN 18 YAŞ ALTI FUTBOLCULARIN YENİ LİSANS 
İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi.
b) Fotoğraflı sağlık raporu (I/c) maddesinde belirtildiği gibi (EK: 1).
c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf (fotokopi olmayacak)
d) EK: 6’daki örneğe uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
e) Muvafakatname. (EK: 7’deki örneğe uygun olarak düzenlenecek ve o 
sezon için geçerli tarih kesinlikle yazılacaktır.)
f) 18 yaş altı futbolcular için veli muvafakatnamesi (EK: 13).
g) 1994-1996 yılları arası doğumlu futbolcular için ASKF’den referans belgesi 
alınması durumunda 200 TL., referans alınmadığı takdirde 600 TL.nin Fede-
rasyonun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 
186-6297758 no’lu hesabına (İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) 
yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. Kulüpler banka dekontuna kulübün 
isminin yanında TFF tescil kod numarasınıda mutlaka yazacaklardır. 
1994-1996 arası doğumlu futbolcuların transferlerinde ayrıca Türkiye 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun hesabına 100 TL yatırılacaktır.
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TASKK Hesabı: Garanti Bankası Meşrutiyet Şubesi İBAN No: TR16 0006 
2000 5280 0006 298719
1997 ve daha küçük doğumlu futbolcular için ASKF’den refenas belgesi 
alınması durumunda 50 TL, alınmadığı takdirde 150 TL’nin Federasyonun 
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. I. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-
6297758 no’lu hesabına (İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) 
yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. Kulüpler banka dekontuna kulü-
bün isminin yanına TFF Tescil Kod numarasınıda yazacaklardır.

TRANSFER YAPAN 18 YAŞ ÜZERİ FUTBOLCULARIN YENİ LİSANS 
İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi.
b) Fotoğraflı sağlık raporu (I/c maddesinde belirtildiği gibi)
c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf (fotokopi olmayacak)
d) 2010-2011 Futbol sezonunda yerel liglerde yer alan kulüplerin transfer 
işlemlerinde federasyona yatıracakları bedel 1993 ve daha büyük doğumlu 
futbolcular için ASKF’lerden referans belgesi (EK: 11 ) alınması durumunda 
475 TL., alınmadığı takdirde 1425 TL.nin Federasyonun Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabı-
na (İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yatırıldığına dair banka 
dekontunun aslı. Kulüpler banka dekontuna kulübün isminin yanında TFF 
tescil kod numarasınıda mutlaka yazacaklardır.
1993 ve daha büyük doğumlu futbolcuların transferlerinde ayrıca Türkiye 
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına (Garanti Bankası 
Meşrutiyet Şubesi İBAN No: TR16 0006 2000 5280 0006 298719) 200 TL 
yatırılacaktır.
Bölgesel Amatör Ligde yer alan kulüplerin 1993 ve daha büyük doğumlu 
futbolcularının transferinde ASKF’lerden referans alınması durumunda 
675 TL, alınmadığı taktirde 2025 TL’nin Federasyonun Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. I. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabına 
(İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yatırıldığına dair banka 
dekontunun aslı.
Ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına (Garanti 
Bankası Meşrutiyet Caddesi Şubesi İBAN No: TR16 0006 2000 5280 0006 
298719) 200 TL yatırılacaktır.
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e) 18-23 yaşları arasındaki futbolcuların transferlerinde katkı payının öden-
diğine dair kulüp belgesi (EK: 8) ve (EK: 6)’daki örneğe uygun olarak düzen-
lenmiş yetki belgesi ve imza sirküleri veya katkı payı miktarı olan 2000 
TL.nin eski kulübüne ödenmek üzere Federasyonun Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297756 no’lu hesabı-
na (İBAN No: TR19 0006 2000 1860 0006 297756) yatırıldığına dair banka 
dekontu.
f) Futbolcunun tescilli bulunduğu en son kulübünden ayrıldığını belirten 
“Transfer Bilgi Formu” (EK: 9). Bu form eski kulübüne PTT kanalı ile iadeli 
taahhütlü olarak gönderilecek olup, gönderildiğine dair belge ve Bilgi 
Formu’nun bir örneği, 18-23 yaşları arasındaki futbolcunun transferinde 
“Katkı Payının Ödendiğine Dair Belgeyi (EK: 8) ve (EK: 6) alan futbolcuların 
“Transfer Bilgi Formu” doldurmalarına gerek yoktur.

BİRİNCİ TRANSFER DÖNEMİNDE TESCİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİP 
HİÇBİR MÜSABAKADA OYNAMAMIŞ OLAN FUTBOLCULARIN AYNI 
VEYA BİR SONRAKİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİNDE TRANSFER 
YAPMASI:

Birinci transfer ve tescil döneminde tescil işlemini gerçekleştiren futbolcu-
nun, kulübünün hiçbir resmi müsabakasında oynamaması halinde aynı 
veya bir sonraki transfer ve tescil döneminde lisanslı olduğu kulübün muva-
fakatı alınmak suretiyle transfer yapabilmesi için 18 yaş altı futbolcular 
diğer gerekli belgelerinin yanında EK: 12, EK: 13 ve EK: 14’ü, 18 yaş üzeri 
futbolcular ise diğer gerekli belgelerinin yanında EK: 15 ve EK: 16’yı ekleye-
rek transfer işlemini gerçekleştirebilirler.

AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI VE AMATÖRLÜK 
STATÜSÜNÜN YENİDEN KAZANILMASI

Amatör bir futbolcu 15 yaşını doldurmuş olması kaydıyla profesyonel fut-
bolcu statüsünü  kazanabilir. 18 yaşın altındaki amatör futbolcuların profes-
yonel statüye geçişlerinde, adına tescilli oldukları kulübün yazılı muvafaka-
tının alınması zorunludur.
Profesyonel statüde oynamış olduğu en son resmi müsabakadan en az 30 
günlük sürenin geçmesi ve kulübü ile olan sözleşmesi sona ermiş olan profes-
yonel futbolcular,  amatör futbolcular için belirlenen tescil dönemlerinin 
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birinde amatörlüğe geçebilirler. Profesyonel futbolcu statüsünde iken kendi 
kulübünde amatör futbolcu statüsüne geçen futbolculardan hiçbir ücret alın-
maz. Başka bir kulüpte amatör statüsü kazanacak olan futbolcuların illerinde-
ki ASKF’lerden referans belgesi  (EK:11) alınması durumunda 475.-TL, alınma-
dığı takdirde 1425.-TL’nin Federasyonun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1.
Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu  hesabına (İBAN NO: TR 
62 0006 2000 1860 0006 297758) yatırması gerekmektedir. Profesyonel fut-
bolcunun amatör statüsünü kazanacağı kulüp bölgesel amatör ligde yer alı-
yorsa ASKF’den referans alınması durumunda 675.-TL, alınmadığı takdirde 
2025.-TL yatırmak zorundadır. Profesyonellikten amatörlüğe dönüş yapan 
her futbolcu ister yerel ligdeki bir amatör kulübe, ister Bölgesel Amatör 
Ligdeki bir kulübe tescil yaptıracak olsun Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 
Konfederasyonu hesabına (Garanti Bankası Meşrutiyet Caddesi Şubesi İBAN 
NO: TR 0006 2000 5280 0006 298719) 200.-TL yatıracaktır.
Profesyonellikten amatörlüğe dönen futbolcu kendi kulübünde de, bir 
başka kulüpte de amatörlüğe dönüş yaptırsa, tescil yaptırdığı kulüpte yaşı 
büyük statüsünde işlem yaptırmış 2 futbolcu varsa 3.işlem yaptıran yaşı 
büyük futbolcu olacağından TFF hesabına 3000.-TL yatırmak zorundadır.

18 YAŞ ALTI FUTBOLCULARIN İŞLEMLERİNDE VELİ İMZASI:

18 Yaş altı futbolcuların filiz lisans, vize ve transfer işlemlerinde veli imzasının 
olması zorunludur. Velinin yerine bir başka kişinin imza atması halinde bu 
durumdan kulübün TFF Bölge Müdürlüğüne verilen imza sirkülerinde isimle-
ri bulunan yöneticiler ve kulüp sorumlu olup ilgili kulüp ve imza sirküsünde 
adı geçen yöneticiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

KAYIP LİSANSIN ÇIKARTILMASI:

Amatör futbolcuların lisansının kayıp olması halinde, lisanslı olduğu kulü-
bün yazılı başvurusu üzerine (EK: 10) yeni lisans çıkartılır. 

KULÜPLERİN VİZE-REFERANS,  YENİ TESCİL, VİZE VE TRANSFER 
İŞLEMLERİNE AİT BELGELERİ TESLİM EDECEKLERİ YERLER

a) Kulüpler, hazırlayacakları vize-referans, yeni tescil (filiz), vize ve transfer 
belgelerini illerindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarına teslim ede-
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cekler ve kulüplere iade tarihleri ilgili Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonlarınca bildirilecektir.
b) Artvin, Ardahan, Tunceli, Siirt ve Şırnak illerinde ASKF olmadığından bu 
illerdeki kulüpler lisans işlemlerini doğrudan bağlı bulundukları Türkiye 
Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerine yaptırabileceklerdir. Bu illerin 
yerel lige katılan kulüpleri önce 400 TL. tutarındaki lige katılım ücretini 
Federasyon hesabına yatıracaklardır. Bu illerden Bölgesel Amatör lige katılan 
kulüpler ise lige katılım ücretini 750 TL. olarak TFF’nin Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. I. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-629758 no’lu hesabına 
(İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yatıracaklardır. Ayrıca Artvin, 
Ardahan, Tunceli, Siirt ve Şırnak İllerinin yerel lig’e ve Bölgesel Amatör lige 
katılacak kulüpleri Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu hesabına 
(Garanti Bankası Meşrutiyet Caddesi Şubesi İBAN No: TR16 0006 2000 5280 
0006 298719) 200 TL yatıracaklardır. Bankaya yatırdıkları vize-referans ücreti 
belgesinin bir nüshasını da illerindeki müsabakalara katılabilmeleri için 
Futbol İl Temsilcisine vereceklerdir.

SİLAH ALTINA ALINAN AMATÖR FUTBOLCULAR

Silah altına alınan futbolcular terhis edilmedikçe tescilli bulundukları kulüp-
lerin müsabakalarına katılamazlar. Transfer dönemleri belirli tarihlerde oldu-
ğu için futbolcular silah altındayken transfer işlemi yapabilirler, ancak terhis 
edilmedikçe yeni kulüplerinde oynayamazlar. Askeri sivil personel bu hük-
mün dışındadır. Silah altına alınarak ilk kez askeri güçlerde lisans çıkaran fut-
bolcular terhislerinden sonra, yeni tescillerini askeri kulüplerdeki resmi yarış-
malara katılıp katılmadıklarına bakılmaksızın Federasyonca belirlenen tescil 
dönemlerinde diledikleri kulübe yaptırabilirler. Silah altına alınan futbolcular 
askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalarda oynayabilirler. Silah altı-
na alınmadan önce bir kulüpte tescilli bulunan futbolcular terhis olmak kaydı 
ile silah altına alınmadan önceki kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın tescil 
dönemlerinin dışında da dönebilirler.

YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESCİL-VİZE VE TRANSFER 
İŞLEMLERİ

Amatör futbol kulüplerinde yabancı uyruklu futbolcunun kendisi tarafın-
dan Türkiye’de en az bir yıl oturma izni almış olan en çok 2 yabancı uyruk-
lu futbolcu için tescil işlemi yapılır.
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a) Yabancı uyruklu futbolcu tescil işlemleri Federasyonca belirlenmiş trans-
fer ve tescil dönemleri içinde gerçekleşir.
b) Yabancı uyruklu futbolcuların Uluslararası transferinde FIFA Kuralları 
geçerlidir.
Türkiye’de transfer yapacak olan yabancı uyruklu futbolcuların transfer ve 
lisans işlemlerinde Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı hükümleri 
uygulanır.
c) Uluslararası transferi yapılan profesyonel futbolcuların, Türkiye’de ama-
tör statüde lisans alabilmeleri için Federasyonca Uluslararası Transfer Tescil 
Sertifikası’nın alınmış olmasının yanı sıra, geldiği ülkede profesyonel statü-
de en son oynadığı resmi müsabaka tarihi üzerinden 30 günlük bir sürenin 
geçmiş olması zorunludur.
d) Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi (filiz lisans) yaptırdıktan 
sonra, başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen yabancı üyruklu futbol-
cuların lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Durum, ilgili Ulusal Federasyona 
bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil 
işlemi yapılmaz.
e) Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabancı bir ülkenin resmi 
müsabakalarına katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu futbolcu bu duru-
mun tespiti halinde Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli takım-
larının maçlarında oynamaları bu hükmün dışındadır.
f) Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafından eksiksiz ola-
rak Federasyon Bölge Müdürlükleri kanalı ile Amatör İşler Departmanlığına 
gönderilir. Amatör İşler Departmanlığınca lisans ve tescil işleminin yapılma-
sı uygun görülmediği sürece lisans ve tescil işlemi yapılmaz.
Diğer ülke Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerden transfer işlemi yapıla-
cak yabancı uyruklu futbolcuların tescil işlemi için (EK: 17) ve (EK: 18)’de 
belirtilen bilgileri içeren başvurularını Türkiye Futbol Federasyonu Amatör 
İşler Müdürlüğü’ne Bölge Müdürlükleri kanalı ile vererek ilgili Federasyondan 
Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası talep edilecektir.
Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası talebinde bulunan yabancı uyruklu 
futbolculardan Türkiye Futbol Federasyonunca lisans verilmesine karar 
verilen futbolcuların kulüpleri TFF’nin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. 
Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabına (İBAN No: 
TR62 0006 2000 1860 0006 297758) 4000 TL. lisans işlemi bedelini yatıra-
rak banka dekontunu diğer belgelerle birlikte işlem yaptıracağı TFF Bölge 
Müdürlüğüne vereceklerdir.
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Yabancı uyruklu futbolcuların tescil ve transfer işlemleri Federasyonca 
belirlenen tescil dönemleri içinde yapılır.

YURT DIŞINDA TESCİL EDİLMİŞ T.C. VATANDAŞI FUTBOLCULARIN 
YENİ TESCİL VE TRANSFER İŞLEMLERİ

Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandaşı amatör fut-
bolcular gelmiş olduğu ülke Federasyonuna bağlı kulüplerden transfer işle-
mi yapılarak Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisans çıkartacakları zaman, 
(EK: 17) ve (EK: 18)’de belirtilen belgeler ile birlikte kulüpleri tarafından 
TFF’nin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-
6297758 no’lu hesabına (İBAN No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) 
1500 TL. lisans bedeli yatırılarak banka dekontunu işlem yaptıracağı TFF 
Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir.
Yurt dışında bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandaşı futbolcunun 
gelmiş olduğu ülke Federasyonundan Uluslararası Transfer Tescil Sertifikası 
istenecektir
Bu konumdaki Futbolcuların, tescil ve transfer işlemleri Federasyonca belir-
lenen tescil dönemleri içinde geçerlidir.
Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil işlemi (filiz lisans) yaptırdıktan sonra 
başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen T.C. vatandaşı futbolcuların 
lisans ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu durum, ilgili Ulusal Federasyona bil-
dirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl süre geçmeden Türkiye’de tescil işle-
mi yapılmaz. 

18 YAŞINDAN KÜÇÜK FUTBOLCULARIN ULUSLAR ARASI TRANSFERİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE BAŞVURU EVRAKLARI

FİFA Oyuncu Statüleri ve Transferleri talimatı’nın 19. maddesi uyarınca 18 
yaşından küçük oyuncuların transferlerini bazı istisnai durumlar haricinde 
yasaklanmıştır.
Ülkemizi ilgilendiren iki istisnai durum ve bu durumlarda istenen belgeler 
aşağıdadır.
1- Futbolcunun Ebeveynlerinin Yeni Kulübünün Yerleşik Bulunduğu 
Türkiye’ye Futbolla İlgili Olmayan Nedenlerle Taşınması:
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Bu durum ister filiz lisans çıkartacak olsun ister transfer yapacak olsun, 
Futbolcunun;
a) Doğum Tarihi Belgesi
b) Kimlik veya Pasaport sureti
Ebeveyninin;
a) İş Sözleşmesi
b) Kimlik ve Pasaport sureti
c) İkamet Belgesi
d) Çalışma izni
Belgeleri istenmektedir.
Bu belgelerin İngilizce tercümelerinin (Türcüme bürolarından imzalı ve 
mühürlü) ibraz edilmesi gerekir.
2- Futbolcunun T.C. Vatandaşı OImamasına Rağmen Türkiye’de Aralıksız 
Olarak En Az 5 Yıldan Beri İkamet Etmesi;
Bu durumdaki oyuncuya filiz lisans çıkartılacak olup oyuncunun tescil için 
aşağıdaki belgelerin İngilizce tercümelerini (Tercüme bürolarından imzalı 
ve mühürlü) ibraz etmesi gerek.
Futbolcunun;
a) Doğum Tarihi Belgesi
b) Kimlik veya Pasaport Sureti
c) İkamet Belgesi
Yukarıda belirtlen istisnai durumlara uygun olan futbolcuların filiz lisans ve 
transferlerinde kulüpler tarafından futbolcu ve ebeveynlerle ilgili istenen 
belgeler Federasyonumuz Amatör İşler Müdürlüğü’ne İlgilizce tercümesi 
yapılmış olarak verilecektir. Federasyonumuz bu belgeyi sanal ortamda 
Transfer Eşleştirme Sistemine yükleyerek onay vermesi için FİFA’ca oluştu-
rulmuş olan Alt Komiteye ulaştırılacaktır. Alt Komite tüm belgelerle beraber 
başvurunun yapılması tarihinden itibaren 2-6 hafta arasındaki bir sürede 
değerlendirmesini yapacaktır.
Transfer ve Tescil işlemi Alt Komitenin izin vermesi durumunda yapılacak-
tır. Uluslar arası Transferlerde, Transfer ve Tescil dönemi içerisinde yapıla-
cak başvurular dikkate alınacaktır. Bu tarihler dışındaki başvurular kesinlik-
le kabul edilmeyecektir.
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Belgelerde mutlaka bulunması gerekli bilgiler aşağıdadır.

Belgeler
Belgelerde Bulunması Gereken

Asgari Bilgiler

İş Sözleşmesi (Veli)

- İşveren Adı, İşveren Adresi, Konum,
- Çalışanın Tam Adı - Soyadı,
- İş Tanımı,
- Ücret Detayları,
- İşe Başlangıç Tarihi, Geçerlilik Şartları,

Ebeveyn (Veli) Onayı
- Ebeveyn (Veli) Tam Adı, 
  Oyuncunun Tam Adı, Yetki,

Doğum Tarihi belgesi - Oyuncunun Tam Adı-Soyadı, Doğum Tarihi,

Oyuncu- Ebeveyn (Veli)
Kimlik ve Pasaport 
Belgesi

- Tam Adı-Soyadı, Uyruk

Oyuncu- Ebeveyn (Veli)
İkamet Kanıt Belgesi

- İkamet Başlangıç Tarihi, Adres / Konum

Oyuncu- Ebeveyn (Veli)
Çalışma İzin Belgesi

- Ülke
- Düzenleme Tarihi, İzin Sahibinin 
  Tam Adı-Soyadı, Geçerlilik Şartları

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK KULÜPLERDE 
ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ

5253 Sayılı Dernekler Yasası’na göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonuna 
tescil işlemini yaptırmak isteyen Futbol Kulüpleri veya Futbol branşı olan 
kulüpler, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre başvuruda bulunabilirler.
Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen 
belgeleri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini 
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yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.
Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini 
sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.

FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde 
hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vere-
ceklerdir.
a) Taahhütname (Ek: 22) (Bu belge kesinlikle noter onaylı olacaktır.)
b) İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış kulüp tüzüğü
c) Kulübün en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
d) Kamu Kurum ve Özel Kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı 
bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi.
e) Kulüplerin bağlı bulundukları ASKF’lerden alınacak referans belgesi (Ek: 
23)
f) Bilgi formu (Ek: 25)
Amatör İşler Müdürlüğü’ne yapılan tescil başvuruları, Federasyonca oluştu-
rulacak bir kurul tarafından yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir fut-
bol sahasının olup olmadığı veya bir başka kuruluşa ait uygun bir sahanın 
kullanımlarına verilip verilmediğinin incelenmesini bu kurul yapacaktır. 
Tescili uygun görülen kulüpler için uygunluk belgesinin (Ek: 20) düzenlen-
mesinin ardından tescil işlemi yapılır.

YENİ TESCİL EDİLEN KULÜPLERİN LİGLERE KATILIMI

Tescillerine izin verilen kulüpler ilk yıl illerinde düzenlenen Gençler katego-
rilerindeki liglerden en az birine katılmak zorundadırlar. İkinci yıl illerin 
Büyükler kategorisinin en alt kümesinden liglere katılmaları yanı sıra 
Gençler kategorisindeki müsabakalara katılmaları zorunludur. Tescili yapı-
lan kulübün bulunduğu ilde Gençler kategorisinde lig bulunmuyorsa veya 
tescili yapılan kulüp askeri güç, üniversite kulübü ise illerindeki Büyükler 
kategorisinin en alt ligine katılabilirler.
Federasyon uygun gördüğü takdirde tesciline izin verilen kulübe, Gençler 
kategorisindeki liglerden en az birine katılması şartıyla aynı sezon içinde 
Büyükler kategorisinin en alt kümesindeki lige katılmasına izin verebilir.
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FUTBOL KULÜPLERİ TESCİL TALİMATINA GÖRE TESCİL TALEBİNDE 
BULUNACAK AMATÖR KULÜPLERDEN ALINACAK ÜCRETLER;

a) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya İllerinden tescil talep-
leri uygun görülecek kulüpler Federasyonun hesabına (5000 TL.) tescil 
bedeli yatıracaklardır.
b) Bu illerin dışında kalan illerden tescil talepleri uygun görülecek kulüpler 
ise Federasyon hesabına (1000 TL.) tescil bedeli yatıracaklardır.
Bayan futbol kulübü tescillerinde yukarıda belirtilen tescil ücretlerinin yarı-
sı alınır. Daha önce bayan futbol takımı kuran kulüpler, erkekler kategorisin-
de faaliyet göstermek isterlerse belirlenen rayiç ücretin 1/2’sini yatırmala-
rı gerekmektedir.
Kulüpler tescil ücretlerini, Futbol Federasyonunun Türkiye Garanti Bankası 
A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabına (İBAN 
No: TR62 0006 2000 1860 0006 297758) yatıracaklardır.

KULÜPLERİN İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLMESİ İÇİN 
FEDERASYONA VERMESİ GEREKEN BELGELER:

Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı gereğince İsim ve Renk değişikliği yapmak iste-
yen kulüpler aşağıda yazılı belgeleri Amatör İşler Müdürlüğüne vermek zorun-
dadırlar. Kulüpler faal sezonda isim değişikliği yapamazlar ve Tescil edildikleri 
veya isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeden yeniden 
isim değişikliği yapamazlar. Bölgesel Amatör Lig takımları isim ve renk 
değişiklik-lerini yeni sezon fikstür çekiminden önce yapmak zorundadırlar. 

A. İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:

a) İsim değişikliğinin kabul edildiğini belirten genel kurul kararı.
b) İsim değişikliğine ilişkin tüzüğün ilgili maddesinin kabulüne dair İl 
Dernekler Müdürlüğü yazısı
c) Bilgi Formu (EK: 25)

B. RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:

a) Renk değişikliğinin kabul edildiğini belirten genel kurul kararı.
b) Renkle ilgili Tüzük maddesinin kabulüne dair İl Dernekler Müdürlüğü yazısı.
c) Bilgi Formu (EK: 25).
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İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ YAPTIRACAK KULÜPLERİN 
FEDERASYONA YATMALARI GEREKEN ÜCRETLER

Tescil Talimatı hükümleri gereğince isim ve renk değişkliği talebinde bulu-
nan kulüpler 2010-2011 sezonunda geçerli olmak üzere aşağıda yazılı mik-
tarları Federasyon hesabına yatırmaları gerekmektedir.
a- Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya İllerinden Alınacak 
Bedel 1000 TL.
b-  Bu İllerin Dışında Kalan İllerden Alınacak Bedel  500 TL.
Sadece bayan futbol kategorisinde tescilli futbol kulüplerinin isim ve renk 
değişikliği işlemlerinde yukarıda belirtilen bedellerin yarısı alınır.
İsim ve renk değişikliği işlemi yaptıracak kulüpler Federasyonca belirlenen 
bedelleri Futbol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent 
Ticari Şubesi Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesabına (İBAN No: TR62 0006 
2000 1860 0006 297758) yatıracaklardır.
Kulüpler TFF hesabına bankaya para yatırdıklarında, banka dekontuna kulü-
bün isminin yanında Kulübün Federasyon Tescil Kod numarasınıda mutlaka 
yazacaklardır.
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TEMMUZ 2009 TARİHİNDE TFF İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANARAK 
YÜRÜRLÜĞE GİREN “FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI’NIN” BAZI 
MADDELERİNİN VE ARALIK 2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 
“TEKNİK ADAMLARIN EĞİTİMİ VE SINIFLANDIRILMASI TALİMATI’NIN” 
13/7.MADDESİNİN AMATÖR FUTBOLDA UYGULANMASI AŞAĞIDAKİ 
GİBİ OLACAKTIR.

MADDE 14/(3) - MÜSABAKA KADROLARI

İlgili müsabaka statüsünde aksi belirtilmediği takdirde müsabaka isim liste-
sini sahaya girebilecek yönetici, bu olmadığı takdirde teknik sorumlu, yoksa 
antrenör veya ergin (18 yaşını doldurmuş) olması kaydıyla takım kaptanı 
müsabaka listesini imzalayabilir.
Amatörlerde Uygulama
Amatör müsabakalarda müsabaka isim listesini takım kaptanı imzalaya-
maz. Sadece saha giriş belgesi olan kulüp yöneticisi veya antrenör imzala-
yacaktır. 

MADDE 22/ (a)- HÜKMEN YENİK SAYILMALAR

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:
Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir 
kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple sahadaki 
futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi, (bu durumda müsabakaya devam 
edilmez.) 
Amatörlerde Uygulama
Amatör müsabakalarda 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile müsabakaya gelen 
takımların 3 - 0 hükmen yenik sayılmasının yanında ayrıca mevcut puanla-
rından üç (3) puan tenzil edilir. (FMT’nın 24/(a) maddesine göre işlem yapı-
lacaktır.)

MADDE 22/(h)

Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın 
sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,
Amatörlerde Uygulama
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Futbolcunun lisansının sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılma-
sıhükmü FMT’nın 24/ ( c) maddesine göre uygulanacaktır.

MADDE -23 HÜKMEN MAĞLUBİYET SÜRECİNDE UYGULANACAK 
USUL VE SONUÇLARI

Bu Talimatın 20.maddesi ve 22. maddesinin (i) bendi kapsamı dışında kalan 
hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.
Amatörlerde Uygulama
Bu Talimatın 20.maddesi ve 22.maddesinin (i) bendi de dahil hükmen mağ-
lubiyet kararlarını vermeye İl Tertip Komiteleri ve Amatör İşler Kurulu yet-
kilidir.

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA VE ALT KÜMEYE 
İNDİRME

24/e 
……… 
Bu maddenin “a”, “b” ve “c” bentleri ile ilgili olarak karar vermeye Disiplin 
Kurulları, “d” ve “e” bentleri ile ilgili olarak karar vermeye TFF Yönetim 
Kurulu yetkilidir.
…….. 
Amatörlerde Uygulama
Amatörlerde uygulanmasında “a”,  “b” ve “c”  bentleri ile ilgili olarak karar 
vermeye “İl Tertip Komiteleri” ve “ Amatör İşler Kurulu” yetkilidir.

MADDE 29 / (1) - KADROLARA, OYUNCULARA VE LİSANSLARA 
YÖNELİK İTİRAZLAR

Kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar, müsabaka başlamadan 
önce yapılır, müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılamaz.
Amatörlerde Uygulama
Bu madde amatör müsabakalarda, müsabaka başladıktan sonrada itiraz 
yapılabilir şeklinde uygulanacaktır.
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EK : 1

SAĞLIKRAPORU

FUTBOLCUNUN

Adı So ya dı : ..................................................   

T.C. Kimlik No : .................................................. 

Do ğum Ta ri hi : ..................................................   

İli : ..................................................   

Ku lü bü : ..................................................   

İm za : ..................................................   

Yu ka rı da adı so ya dı ya zı lı fut bol cu nun 2010 / 2011 Fut bol se zo nun da mü sa ba
ka la ra ve antrenmanlara ka tıl ma sı nda sağ lık yö nün den bir en gel yok tur.

DOKTORUN

Adı So ya dı : ..................................................

Kurumu : ..................................................

Dip lo ma No : ..................................................   

Ta rih : ..................................................   

İm zaKaşe : .................................................. 

RESİM

Doktor Kaşesi
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 2

18YAŞALTIFUTBOLCULARIN
İLKKEZ(FİLİZ)LİSANSÇIKARTANLARİLE 

2SEZONDANSERBESTKALANLARİÇİNVERECEKLERİ

VELİMUVAFAKATI

Ve li si bu lun du ğum  ........./........./............. do ğum lu ...........................................’
nın ............................................ ili, ..................................... ku lü bü adı na 20102011 
Futbol sezonunda li sans çı kart ma sı na ve fut bol oy na ma sı na mu va fa kat edi yo rum.

  Velisi
  AdıSoyadı
  Tarihİmza

Velinin imzası kendisine aittir.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

 KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ

 Adı  Soyadı Adı  Soyadı
 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 3

İLKKEZ(FİLİZ)LİSANSÇIKARTANLARINVERECEKLERİ

TAAHHÜTNAME

2010 / 2011 Futbol sezonundan önce hiçbir kulüpte lisanslı olmadığını, tescili
min ........................................................ ili, ...................................................... 
kulübüne yapılmasını, aksi  halde Futbol Müsabaka, Amatör Futbolcu Lisans ve 
Transfer ve Futbol Disiplin Talimatlarına göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt 
ederiz.

Futbolcunun

AdıSoyadı 
Tarihİmza

Futbolcunun imzası kendisine aittir.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

 KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ

 Adı  Soyadı Adı  Soyadı

 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 4

18YAŞALTIFUTBOLCULARIN
VİZEİÇİNVERECEKLERİ

TAAHHÜTNAME

Velisi bulunduğum ..............................................’nın, .................................. 
kulübünde, 20102011 Futbol sezonu için tescilli lisansının vize yapılmasını kabul 
ve taahhüt ederim.

Futbolcunun Velisi

AdıSoyadı AdıSoyadı

Tarihİmza Tarihİmza

Yukarıda ismi yazılı kulübümüz tescilli futbolcusunun vize işlemi için velisi ile 
birlikte verdikleri imzaların kendilerine ait olduğunu onaylarız. Aksi takdirde 
Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer, Futbol Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimatı 
hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

 KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ

 Adı  Soyadı Adı  Soyadı

 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza  
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 5

18YAŞÜZERİFUTBOLCULARIN
VİZEİÇİNVERECEKLERİ

TAAHHÜTNAME

20102011 Futbol sezonunda lisans vizemin, Tescilli bulunduğum ........................ 
kulübü adına yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

Futbolcunun

AdıSoyadı 

Tarihİmza

Vize taahhüdünde bulunan kulübümüz tescilli futbolcusunun imzası kendisine 
aittir. Aksi takdirde, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer, Futbol Müsabaka ve 
Futbol Disiplin Talimatı hükümlerine göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt 
ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

 KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

 KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ

 Adı  Soyadı Adı  Soyadı

 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 6

KULÜPLERİNVERECEKLERİ
YETKİBELGESİVEİMZASİRKÜLERİ

Kulübümüz ile ilgili transfer işlemlerinde 20102011 Sezonunda imza atmaya 
yetkili kulüp yöneticilerinin Adı  Soyadı ve İmza örnekleri aşağıdaki gibidir.

Aksi halde Futbol Müsabaka, Amatör Futbolcu Lisans ve Tansfer ve Futbol 
Disiplin Talimatlarına göre işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

 KULÜP YETKİLİSİ

  Adı  Soyadı

  Tarih  Mühür  İmza

İmza Yetkisi Olanların

 Adı Soyadı    İmza Örneği

1– ......................................................................... ............................

2– ......................................................................... ............................

3– ......................................................................... ............................

4– ......................................................................... ............................

Not:Belgelerdeenazikiyetkilininimzasınınbulunmasızorunludur.
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 7

18YAŞALTIFUTBOLCULARİÇİN

KULÜPMUVAFAKATI

FUTBOLCUNUN

Adı ve So ya dı : .................................................. 

T.C. Kimlik No : ..................................................   

Baba Adı : ..................................................   

Doğum Tarihi ve Yeri : ..................................................   

Lisans No : ..................................................  

Yu ka rı da açık kimliği yazılı bulunan kulübümüz futbolcularından .....................
................................... dilediği spor kulübüne tesciline kulübümüz muvafakat 
etmiştir.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

 

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ

 Adı  Soyadı Adı  Soyadı

 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)
EK : 8

KATKIPAYININÖDENDİĞİNEDAİRBELGE

Kulübümüzün ................................................. lisans nolu amatör futbolcusu 
..........................................’nın, transferi nedeniyle ...................................... 
Kulübü tarafından Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı hükümlerine 
uygun olarak katkı payından feragat ettiğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

................................ SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
 Adı  Soyadı Adı  Soyadı
 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza

EK : Yetki Belgesi

(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)EK:9

TRANSFERBİLGİFORMU

................................. Kulübü Başkanlığı’na

  .................................

Tescilli bulunduğum ve 20102011 futbol sezonunda vize işlemini 
yaptırmadığım kulübünüzden ayrılarak kendi isteğimle ............................. ili, 
........................... kulübüne yeni tescilimi yaptıracağımı bilgilerinize arz ederim.

   FUTBOLCUNUN
  Adı  Soyadı
  Tarih  İmza

FUTBOLCUNUN
Doğum Yeri  Tarihi :
TC. Kimlik No :
Baba Adı :
Ana Adı :
Uyruğu :
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EK : 10

TÜRKİYEFUTBOLFEDERASYONU
.................................BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNE

Kulübümüzün .................................................. lisans nolu amatör futbolcusu 
...........................................................’nın, lisansı kayıp olduğundan yeni lisans 
çıkartılmasını arz  ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
 Adı  Soyadı Adı  Soyadı
 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza  

 

(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)EK:11

TRANSFERYAPANVE2SEZONDANSERBESTKALAN
FUTBOLCULARAVERİLECAKREFERANSBELGESİ

TescilEdilecekFutbolcunun
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Tescilli Kulübü :
Yeni Kulübü :

Yukarıda kimliği yazılı Futbolcunun Tescili için gerekli işlemler 
tamamlanmıştır.

      ................. ASKF Başkanlığı
               Tarih  Mühür  İmza
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18YAŞALTIFUTBOLCULARIN

BİRİNCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİNDE TESCİL İŞLEMİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİP HİÇBİR MÜSABAKADA OYNAMAYAN 
FUTBOLCULARIN AYNI VEYA BİR SONRAKİ TRANSFER VE 
TESCİL DÖNEMİNDE TRANSFER YAPABİLMESİ İÇİN

EK : 12

TAAHHÜTNAME

FUTBOLCUNUN

Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Lisans No :

2010  2011 sezonunda lisanslı olduğum ................................... kulübünün 
hiçbir resmi müsabakasında oynamadım. Bu beyanımın aksi halinde Amatör 
Futbolcu Lisans ve Transfer ve Futbol Disiplin Talimatlarına göre hakkımda 
işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

Yeni tescilimin yapılmasını arz ederim.

VELİSİNİN     FUTBOLCUNUN
Adı  Soyadı     Adı  Soyadı
Tarih  İmza     Tarih  İmza
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18YAŞALTIFUTBOLCULARIN

EK : 13

VELİMUVAFAKATI

Velisi bulunduğum ............................................................ 20102011 futbol 
sezonunda yapacağı yeni tesciline muvafakat ediyorum.

      VELİSİNİN
      Adı  Soyadı  

      Tarih  İmza
Velinin imzası kendisine aittir.

......................... SPOR KULÜBÜ
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
 Adı  Soyadı Adı  Soyadı
 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza 

EK : 14

KULÜPMUVAFAKATI

Kulübümüz futbolcularından ........................................................ 20102011 
sezonu içinde kulübümüzün hiçbir resmi müsabakasında oynamamış olup 
Transfer ve Tescil Döneminde dilediği spor kulübüne tesciline muvafakat ediy
oruz.

Bu beyanımızın aksi halinde kulübümüzün tescilinin iptaline ve Futbol 
Disiplin Talimatınca hakkımızda işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ
KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
 Adı  Soyadı Adı  Soyadı
 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza 
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18YAŞÜZERİFUTBOLCULARIN

BİRİNCİ TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİNDE TESCİL İŞLEMİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİP HİÇBİR MÜSABAKADA OYNAMAYAN 
FUTBOLCULARIN AYNI VEYA BİR SONRAKİ TRANSFER VE 
TESCİL DÖNEMİNDE TRANSFER YAPABİLMESİ İÇİN

EK : 15

TAAHHÜTNAME

FUTBOLCUNUN

Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Lisans No :

2010  2011 sezonunda lisanslı olduğum ................................... kulübünün 
hiçbir resmi müsabakasında oynamadım. Bu beyanımın aksi halinde Amatör 
Futbolcu Lisans ve Transfer ve Futbol Disiplin Talimatlarına göre hakkımda 
işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederim.

Yeni tescilimin yapılmasını arz ederim.

      FUTBOLCUNUN
      Adı  Soyadı  

      Tarih  İmza
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18YAŞÜZERİFUTBOLCULARIN

EK : 16

KULÜPMUVAFAKATI

Kulübümüz futbolcularından .......................................................................... 
20102011 sezonu içinde kulübümüzün hiçbir resmi müsabakasında oynamamış 
olup Transfer ve Tescil Döneminde dilediği spor kulübüne tesciline muvafakat 
ediyoruz.

Bu beyanımızın aksi halinde kulübümüzün tescilinin iptaline ve Futbol 
Disiplin Talimatınca hakkımızda işlem yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ
 Adı  Soyadı Adı  Soyadı
 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza 

(NOT : 1823 yaş arası kulüp değiştirmelerde “20102011 Amatör Futbol 
Liglerinde Uygulanacak Esaslar” kitapçığındaki EK: 8 ve EK: 11’deki belgeler 
gereklidir.)
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(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)

EK : 17

YURTDIŞINDANGELENT.C.VATANDAŞIVEYABANCIUYRUKLU
FUTBOLCUNUNKULÜBEBAŞVURUDİLEKÇEÖRNEĞİ

..............................................................SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA

Kulübünüzde futbol oynamak istiyorum. Uluslararası Transfer Tescil 
Sertifikası alınması işleminin yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu 
nezdinde girişimde bulunmanızı arz ederim.

 FUTBOLCUNUN

  AdıSoyadı 

  Tarihİmza



- 57 -

(2010-2011SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)
EK : 18

ULUSLARARASITRANSFERTESCİLSERTİFİKASITALEBİ

BAŞVURUÖRNEĞİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
AMATÖR İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                       ANKARA

Aşağıda kimlik ve en son futbol oynadığı kulübü ile ilgili bilgilerin 
bulunduğu ......................................................................................’ın Uluslararası 
Transfer Tescil  Sertifikasının ilgili ülke Federasyonundan istenmesini arz ederiz.

  ................... SPOR KULÜBÜ  
 KULÜP YETKİLİSİ 

  Adı  Soyadı
  Tarih  Mühür  İmza

EK : 1 Futbolcu Dilekçesi
        2 Oturma İzin Belgesi (Yabancı uyruklu sporcular için en az 1 yıllık olacaktır.)

TRANSFER TESCİL SERTİFİKASI İSTENEN FUTBOLCUNUN 

Adı  :.......................................................
Soyadı  :.......................................................
Doğum Yeri  :.......................................................
Doğum Tarihi  :.......................................................
Ana Adı  :.......................................................
Baba Adı  :.......................................................
Uyruğu   :.......................................................
T.C. Vatandaşı ise Kimlik No :.......................................................
En Son Oynadığı Kulübün Adı (varsa adresi) :
.........................................................................................................................
En Son Oynadığı Kulübün Bağlı Bulunduğu 
Futbol Federasyonunun Adı :..........................................................................
Futbolcunun Lisansı        :   Amatör            Profesyonel 
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EK:19

SPORKULÜPLERİNİNSEZONBAŞINDAFUTBOLİL
TEMSİLCİLİKLERİNEVERECEKLERİTAAHHÜTNAME

TAAHHÜTNAME

20102011 Fut bol se zo nun da İl Ter tip Ko mi te le ri ve İl Di sip lin 
Ku ru lun ca alı nan ka rar la rı, Ko mi te ler ta ra fın dan be lir le nen ilan tah ta la
rı na asıl mak su re tiy le ta ra fı mı za teb liğ edil miş sa yı la ca ğı nı ka bul eder, 
ak si ne du rum lar da  Fut bol Di sip lin Ta li ma tı, Futbol Müsabaka Talimatı 
ve  di ğer ta li mat la rın doğ rul tu sun da ve ri le cek ce za yı ka bul ede ce ği mi zi 
ta ah hüt ede riz.

 

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜBÜN TFF TESCİL KODU: .........................

  KULÜP YETKİLİSİ KULÜP YETKİLİSİ

 Adı  Soyadı Adı  Soyadı

 Tarih  Mühür  İmza Tarih  Mühür  İmza
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EK : 20

UYGUNLUKBELGESİ

Aşağıda ili  ilçesi yazılı Futbol kulübünün, Futbol Kulüpleri Tescil 
Talimatı’nın 10 uncu maddesinde yer alan kriterlere haiz olduğu yapılan 
inceleme sonucunda belirlendiğinden iş bu “UYGUNLUK BELGESİ” 
tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

  ........./......../...........
 
 Üye Üye Üye  

 AdıSoyadı AdıSoyadı AdıSoyadı  
 İmza İmza İmza

1  Kulübün İsmi :

2  İli  İlçesi :

3  Tesis Durumu : 

4  Faaliyete katılacağı kategori      
 hakkında bilgiler :

5  Talimata uygun olmayan hususlar :

  Tasdik Olunur.   
  ........./......../...........   
  Amatör İşler Kurulu
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(2009-2010SEZONUİÇİNGEÇERLİDİR)EK:21

VİZEBELGESİ

............................................ASKF
BAŞKANLIĞINA

Kulübün İs mi : .........................................................................

Kulübün TFF Tescı̇l Kodu : .........................................................................

İli – İl çe si  : .........................................................................

Renk : ........................................................................ 

Katılacağı Kategoriler  :   U19 U17  U16 U15 U14 U13

 

  ........................ Kulübü Başkanlığı 
  Tarih  Mühür  İmza

—oOo—

VİZE-REFERANSBELGESİ

TÜRKİYEFUTBOLFEDERASYONU
................................BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda ismi yazılı spor kulübü 20102011 sezonu için vizereferans 
işlemlerini tamamlamıştır.

  ......................... ASKF Başkanlığı  
     Tarih  Mühür  İmza

EK: VizeReferans (Lige Katılma) banka dekontu.

Yerel
Büyükler

Ligi 

Bölgesel
Amatör

Lig
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EK : 22

TAAHHÜTNAME

Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde amatör 
futbol faaliyetlerine katıldığından / katılacağından Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun Kanun, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana 
Statü ve Federasyonca düzenlenen talimatlara, tescil ve müsabaka 
esaslarına uyacağımızı, Federasyonla, diğer kulüp ve futbolcularla 
çıkacak ihtilafların 5894 Sayılı Kanuna, FİFA Kurallarına ve 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre kurulup çalışan 
Tahkim Kurulu tarafından çözümlenmesini ve bu kurulun 
kararlarına uyacağımızı, bu kararlara karşı hiçbir İdari ve Adli 
Yargıya, Temyiz, Tashihikarar, yargılamanın iadesi gibi Kanun 
yollarına başvurmayacağımızı ve bütün bunlara aykırı hareket 
ettiğimiz takdirde tescilimizin iptalini ve müsabakalara iştirak 
ettirilmemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

NOT : Bu taahhütnameKulüpYönetimKurulu kararı olarak
KararDefterineyazılıp,kulüpyöneticilerince imzalandıktan sonra
Noterdeonaylattırılacaktır.
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EK : 23

REFERANSBELGESİ

TÜRKİYEFUTBOLFEDERASYONUBAŞKANLIĞINA

TescilEdilecekKulübün:

İsmi :

İlİlçe :

Yukarıda kimliği belirtilen Futbol Kulübü Referenas işlemlerini tamamlamıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

  ................. ASKF Başkanlığı  
  Tarih  Mühür  İmza

EK : 24

TÜRKİYEFUTBOLFEDERASYONU
.................................BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNE

İlimiz Kulüplerinden ........................................................... Spor Kulübünün 
.......adet  lisans işleminin ilgili kulüp tarafından yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

  ................. ASKF Başkanlığı  
  Tarih  Mühür  İmza



- 63 -

EK : 25

BİLGİFORMU

KULÜBÜN:

İs mi : ..............................................

Ren gi : ..............................................

Ayı rı cı İşa re ti (Amblem) : ..............................................

İli – İl çe si : ..............................................

Fa ali yet Gös te re ce ği Yer : ..............................................

İda ri Mer ke zi nin Ad re si  : ..............................................

Lo kal Bi na sı nın Ad re si : ..............................................

Sa ha ve Te sis le ri nin Cin si ve Ye ri : ..............................................

Tü zü ğün Onayına İlişkin Resmi Ya zı  : ..............................................

Ku lü bün Ku rul ma sı na ilişkin, Bağ lı      
Bu lun du ğu Kuruluşun İzin Bel ge si (x)  : ..............................................

Bu Bö lüm Fe de ras yon ca Dol du ru la cak tır.

TESCİLTARİHİ

RENK/İSİM DEĞİ ŞİK LİĞİ TA Rİ Hİ : ............................................. 

(x) Özel ve Res mi Kurum Kulüpleri ve As ke ri Spor Ku lüp le ri ta ra fın dan 
dol du ru la cak tır.
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İSTANBUL
Telefon	 :	 0	–	212	–	362	22	22	
Faks	 :	 0	–	212	–	323	49	50
Adres	 :	 İstinye	Mah.	Darüşşafaka	Cad.	No:	45		
	 	 İstinye-İstanbul

ANKARA	
Büro	Merkezi	 :	 Ankara	
Telefon	 :	 0	–	312	–	473	45	45
	 	 0	–	533	554	63	44-45
Faks	 :	 0	–	312	–	473	45	02
Adres	 :	 Ehlibeyt	Mahallesi	6.	Sokak	No:	3			
	 	 Balgat	-	Ankara

BURSA	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Bursa	
Telefon	 :	 0	–	224	–	220	32	99	
	 	 0	–	224	–	220	76	52	
Faks	 :	 0	–	224	–	221	16	69	
Adres	 :	 Altıparmak	Mah.Bozkurt	Cad.	No:	13/1		
	 	 Osmangazi	-	Bursa	

İZMİR	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ
Büro	Merkezi	 :	 İzmir	
Telefon	 :	 0	–	232	–	435	72	72	
	 	 0	–	232	–	435	72	92	
Faks	 :	 0	–	232	–	435	37	72	
Adres	 :	 Adalet	Mah.	Haydar	Aliyev	Cad.	A-Blok		
	 	 No:	42	D:	7-8			Karşıyaka	-	İzmir

ADANA	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Adana	
Telefon	 :	 0	–	322	–	232	02	95-96
Faks	 :	 0	–	322	–	232	02	97	
Adres	 :	 Gündüz	Tekin	Onay	Tesisleri	No:45		
	 	 Çukurova	-	Adana

MALATYA	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ
Büro	Merkezi	 :	 Malatya
Telefon	 :	 0	–	422	–	324	42	29	
	 	 0	–	422	–	325	41	34	
Faks	 :	 0	–	422	–	323	24	46	
Adres	 :	 Uçbağlar	Mahallesi	Yunus	Emre	Cad.	No:	2	
	 	 İnönü	Stadı	Yanı	Malatya

SAKARYA	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ
Büro	Merkezi	 :	 Sakarya	
Telefon	 :	 0	–	264	–	277	35	01	
	 	 0	–	264	–	277	35	02	
Faks	 :	 0	–	264	–	277	35	00	
Adres	 :	 Semerciler	Mah.	Çınar	Sok.	No:	4			Sakarya	

VAN	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ
Büro	Merkezi	 :	 Van	
Telefon	 :	 0	–	432	–	215	72	50	
	 	 0	–	432	–	215	72	51	
Faks	 :	 0	–	432	–	215	27	10	
Adres	 :	 Hastane	2.	Cad.	Lider	İş	Merkezi		
	 	 No:	20	1.	Kat	D:	1-2			Van

İSTANBUL	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 İstanbul
Telefon	 :	 0	–	212	–	279	30	70
	 	 0	–	212	–	279	10	29
Faks	 :	 0	–	212	–	325	58	82
Adres	 :	 İhsan	Hilmi	Alantar	Sok.	Otaş	Apt.	A-Blok	No:	1	
	 	 4.	Levent	-	İstanbul

İSTANBUL	(RİVA	TESİSLERİ)
Telefon	 :	 0	–	216	319	13	89	-	90	-	92
Faks	 :	 0	–	216	319	13	04-319	14	20
Adres	 :	 Çayağzı	Köyü	Riva	Beykoz	İSTANBUL	
	 	
İSTANBUL	(BEYLERBEYİ	TESİSLERİ)
Telefon	 :	 0	–	216	321	78	93
Faks	 :	 0	–	216	321	78	94
Adres	 :	 Beybostanı	Sok.	No:	2	Beylerleyi	İSTANBUL

ANTALYA	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Antalya
Telefon	 :	 0	–	242	–	230	34	00
Faks	 :	 0	–	242	–	230	35	00
Adres	 :	 Pınarbaşı	Mah.	711.	Sk.	Aşiyan	Sitesi	No:	1/A		
	 	 D:1-2-4-6		Antalya

TRABZON	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Trabzon
Telefon	 :	 0	–	462	–	323	01	00-06
	 	 0	–	462	–	323	01	02	Direk
Faks	 :	 0	–	462	–	323	01	09
Adres	 :	 Hızırbey	Mh.	Devlet	Sahil	Yolu	Cad.		No:102		
	 	 Trabzon

ERZURUM	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Erzurum
Telefon	 :	 0	–	442	–	213	82	76
	 	 0	–	442	–	213	92	50
Faks	 :	 0	–	442	–	213	93	28
Adres	 :	 Adnan	Menderes	Cad.	THK	üstü		No:	33		K:	4		
	 	 Erzurum

SAMSUN	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ
Büro	Merkezi	 :	 Samsun
Telefon	 :	 0	–	362	–	231	66	00
	 	 0	–	362	–	231	66	01-02
Faks	 :	 0	–	362	–	231	66	04
Adres	 :	 Zafer	Mah.	Şevketiye	Cad.	Konak	Apt.	No:	3/1		
	 	 Samsun
	 	 	
KAYSERİ	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Kayseri
Telefon	 :	 0	–	352	–	232	49	76
	 	 0	–	352	–	232	49	83
Faks	 :	 0	–	352	–	232	50	37
Adres	 :	 Sahabiye	Mah.	Mete	Cad.	Boylar	Sok.	No:	4			
	 	 Kayseri	
	 	
DİYARBAKIR	BÖLGE	MÜDÜRLÜĞÜ	
Büro	Merkezi	 :	 Diyarbakır
Telefon	 :	 0	–	412	–	228	33	16	
	 	 0	–	412	–	229	41	51	
Faks	 :	 0	–	412	–	228	33	06
Adres	 :	 Gevran	Cad.	Azca	2	Apt.	K.	1		D.	1		Diyarbakır

TÜRKİYE	FUTBOL	FEDERASYONU	ADRES	VE	TELEFONLARI


