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SUNUfi

Baflar›yla tamamlad›¤›m›z 2007 – 2008 amatör futbol sezonunun ard›ndan

yeni baflar›lara koflaca¤›m›z 2008 – 2009 sezonunun tüm amatörlere baflar›

getirmesini gönülden diliyorum.

2007-2008 Sezonunda ülkemizin 81 ilinde düzenlenen amatör futbol mü-

sabakalar›nda 210.000 amatör futbolcumuz, 10.000 civar›nda tak›m›m›zla,

oynad›klar› 70.000 müsabaka  ile futbolun kitlelere yay›lmas›nda, sevilmesin-

de ve ilerlemesinde önemli rol oynad›lar.

2008-2009 sezonunda amatör kulüplerin Federasyona yat›rmak zorunda

olduklar› ifllem giderleriyle ilgili yapt›¤›m›z iyilefltirmeleride göz önüne ala-

rak kulüp, tak›m, oynanan müsabaka ve lisansl› futbolcu say›s›nda önemli bir

art›fl bekliyoruz.

Amatör futbol için Federasyon Yönetim Kurulu olarak maddi ve manevi

desteklerimizi devam ettirece¤iz. Biliyoruz ki, amatör futbola verdi¤imiz de-

¤er ölçüsünde Türk Futbolunun altyap›s›n› daha sa¤lam, daha sa¤l›kl› k›laca-

¤›z ve bu oyunu çok daha genifl kitlelere sevdirece¤iz.

‹llerdeki Büyükler ve her yafl kategorisindeki gençler yerel organizasyon-

lar› ile Türkiye Profesyonel 3. Ligine Yükselme, Bayanlar Ligleri ve tüm alt

yap› kategorilerindeki Türkiye fiampiyonalar› organizasyonlar›n› düzenleyen

Amatör ‹fller Kurulumuz özellikle futbolcu say›s›n›n artmas› için büyük çaba

göstermektedir.
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Büyük bir gönüllüler ordusuyla yürüttü¤ümüz amatör futbol organizasyo-

nuna katk›da bulunan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Tür-

kiye Futbol Antrenörleri Derne¤i, TFFHGD, Saha Komiserleri Derne¤i, iller-

de kurulu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlar›, Futbol ‹l Temsilcilikleri, ‹l

Tertip, ‹l Hakem, ‹l Gözlemci ve ‹l Disiplin Kurullar›na, Spor Kulüplerimizin

yöneticilerine, Federasyonumuzun Hukuk Kurulu, Amatör ‹fller Kurulu, Mer-

kez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Sa¤l›k Kurulu ile Amatör Disiplin Kuru-

lundaki dostlar›m›za, Federasyon çal›flanlar›m›za, Gençlik ve Spor ‹l Müdür-

lüklerimize katk›lar› için teflekkür eder, 2008-2009 sezonunda amatör futbol

için ayn› katk›y› gönülden gösterecekleri inanc› ile yeni sezonunun tüm ama-

tör futbol camias› için baflar›l› geçmesi dile¤iyle sevgi ve sayg›lar sunar›m.

Mehmet BAYKAN

TFF Yönetim Kurulu Üyesi

Amatör ‹fller Kurulu Baflkan›
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YEREL L‹GLER‹N KATEGOR‹LER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER  :

A) BÜYÜKLER:

2008-2009 Sezonunda Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Süper Amatör Lig ve 1. Amatör ile 2. Amatör kümedeki tak›m say›lar›n›n ayn› oranda

kalmas› fleklinde terfi tenzillerinin yap›larak Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme ta-

k›m say›s›n›n,  2. Amatör Küme tak›m say›s›ndan fazla olmamas›na dikkat edilir. Ter-

tip Komitelerince tanzim edilen lig statüleri ilgili kümenin ligleri bafllamadan önce

onaya gönderilecek ve Federasyonca onaylanmas›n› takiben tak›mlara futbol il temsil-

ciliklerince yaz›l› olarak tebli¤ edilecektir.

50 tak›m›n alt›nda tak›m› olan illerde Süper Amatör Lig oluflturulmayacakt›r. Sü-

per Amatör, 1. ve 2. Amatör Kümelerdeki tak›m say›s›n›n kaç tak›mdan oluflaca¤›n›n

izni Amatör ‹fller Kurulundan al›nd›ktan sonra oluflturulacakt›r. (Gruplardaki tak›m

say›lar›n›n en az 10, en fazla 14 tak›m olarak belirlenmesine dikkat edilecektir).

Türkiye Profesyonel 3. Ligine Yükselme müsabakalar›na kat›lacak tak›mlar o ilin

en üst amatör ligindeki tak›mlardan oluflur. Örne¤in bir ilde amatör süper lig varsa, o

ilin 1. amatör kümesinden tak›mlar profesyonel 3. lige yükselme müsabakalar›na kat›-

lamazlar. Sezon bafl›nda haz›rlanan statü buna göre yap›l›r.

Vize-referans (Lige kat›lma) bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’na yat›rmayan

tak›mlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyecek,  lisans ifllemleri yap›lmayacakt›r.

Turkcell Süper Lig’den 1. Lig’e düflen tak›m bir sonraki y›l PAF Ligine kat›lama-

yaca¤› için istekleri halinde kendi ilindeki en üst amatör ligin büyükler kategorisinde

yer alabilir.

Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine terfi eden tak›mlar›n amatör tak›mlar› istekle-

ri halinde illerindeki büyükler kategorisindeki en alt amatör ligden müsabakalara kat›-

l›rlar.

Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginden düflen tak›mlar illerindeki en üst amatör lig-

de oynarlar. Bu durumdaki kulüplerin büyükler kategorisinde ancak bir tak›m› buluna-

bilir.

Yerel büyükler kategorisinin en üst liginde tak›m› olup da dereceye giren profes-

yonel tak›mlar›n amatör tak›mlar›, illerindeki play-off müsabakalar›na ve Türkiye Pro-

fesyonel Üçüncü Ligine Yükselme müsabakalar›na kat›lamazlar.

Askeri güç tak›mlar› illerindeki süper lig veya birinci amatör kümede Türkiye Pro-

fesyonel Üçüncü Lige yükselme müsabakalar›na kat›lmaya hak kazand›klar›nda, Tür-

kiye Profesyonel Üçüncü Liginde oynamay› taahhüt ettikleri takdirde yükselme müsa-

bakalar›na dahil edileceklerdir.

Süper amatör lig uygulamas›n›n oldu¤u illerde bu ligde yer alan kulüpler en az iki

altyap› kategorisinde düzenlenen lige kat›lmak zorundad›rlar. Kat›lmad›klar› takdirde

Süper Amatör Ligden bir alt lige düflürülürler. (Askeri güç tak›mlar› bu hükmün d›fl›n-

dad›r.)

Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine yükselmeye hak kazanan tak›mlar Futbol Fe-

derasyonunca belirlenen kriterlere sahiplerse 3. lige dahil edileceklerdir. Bu kriterler

UEFA normlar›na uygun flekilde düzenlenerek her y›l ilan edilmektedir.

AMATÖR TAKIMLARDA YAfiI BÜYÜK FUTBOLCU

2008-2009 sezonu için 1977 ve daha önce do¤mufl olanlar yafl› büyük futbolcu sta-

tüsündedir.

Amatör tak›mlarda yafl› büyük en fazla iki amatör futbolcu oynayabilir.

1978 do¤umlu futbolcular yafl› büyük futbolcu statüsüne girmez.

Müsabaka isim listesinde oynas›n veya oynamas›n en fazla 2 yafl› büyük futbolcu

bulunabilir. Yafl› büyük futbolcu ikiden fazla yaz›l›rsa tak›m hükmen ma¤lup olur.

Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginden, Yerel Amatör Ligine düflen tak›mlar›n mü-

sabakalar›nda; Sözleflmeleri devam eden yafl› büyük profesyonel lisansl› futbolcular›n

tamam› amatör lig müsabakalar›nda sözleflmelerinin bitimine kadar o kulübe ba¤l› ola-

rak tak›mlar›nda yer alabilirler. Bu durumda ayr›ca yafl› büyük amatör lisansl› futbol-

cu oynayamaz.

Yafl› büyük profesyonel futbolcu say›s› iki’den az ise yafl› büyük amatör futbolcu

ile bu say› iki’ye tamamlanabilir.
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Müsabakalarda yafl› büyük profesyonel futbolcuya yer verilmedi¤i takdirde, yafl›

büyük en fazla iki amatör futbolcu oynayabilir.

TÜRK‹YE PROFESYONEL ÜÇÜNCÜ L‹G‹NDEN AMATÖR L‹GE DÜfiEN

KULÜPLERDEK‹ PROFESYONEL FUTBOLCULARIN DURUMLARI  :

a) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginden ‹llerinin Yerel Amatör kümelerine düflen

tak›mlarda sözleflmeleri devam eden profesyonel futbolcular sözleflmelerinin bitimine

kadar tak›mlar›nda yer alabilirler.

b) Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginden Amatör lige düflen tak›mlar›n Profesyo-

nel futbolcular›n›n sözleflmelerinin bitiminde,  bir baflka kulübe transfer olabilmeleri

için Profesyonel Futbol ve Transfer Talimat› hükümleri uygulan›r.

Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine yükselme müsabakalar› için yerel en üst ama-

tör lig sonuçlar›n›n  Federasyona en son bildirim tarihi profesyonel tak›m› olmayan

iller için 23 MART 2009, di¤er iller için 27 N‹SAN 2009’dur.

B)  A-GENÇLER L‹G‹:

A-Genç Tak›mlar ligi müsabakalar›nda 1990 ve daha sonra do¤mufl olan futbolcu-

lar oynayabilirler.

A-Gençler kategorisinde de 1. ve 2. kümedeki tak›m say›lar›n›n ayn› oranda kal-

mas› fleklinde terfi tenzillerinin yap›larak A-Gençler 1. küme say›s› ile 2. küme say›-

s›n›n eflit olmas›na dikkat edilir. Tertip Komitelerince düzenlenen lig statüleri ilgili kü-

menin ligleri bafllamadan önce onaya gönderilecek ve Federasyonun onaylamas›n› ta-

kiben tak›mlara bildirilecektir.

Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligde tak›m› bulunan kulüpler,

Deplasmanl› Süper Gençler Ligine kat›ld›klar› takdirde ‹llerindeki Yerel A-Genç Ta-

k›mlar ligine kat›lamazlar. Deplasmanl› Süper Gençler Ligine kat›lmayan profesyonel

tak›mlar illerindeki Yerel A-Gençler müsabakalar›na kat›lmak zorundad›rlar. Ancak,

bu tak›mlar profesyonel futbolcular›n› oynatamazlar. 
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A-Gençler Liginde;

Oyuncu say›s› : 11
Yedek oyuncu say›s› : 7
Oyuncu de¤iflikli¤i say›s› : 3
Müsabaka süresi : 2 x 45 dakika
Uzatma süresi : 2 x 15 dakika
Saha ve kale ölçüsü : Normal 

A-Genç Tak›mlar Türkiye fiampiyonas› için yerel A-Genç Tak›mlar ligi sonuçla-
r›n›n Federasyona en son bildirim tarihi 27 N‹SAN 2009’dur.

C) B-GENÇLER L‹G‹:

B-Genç Tak›mlar ligi müsabakalar›nda; 1992 ve daha sonra do¤mufl olan futbol-
cular oynayabilirler. Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüple-
rinin B-Genç Tak›mlar›, ‹llerinde oynanacak B-Genç Tak›mlar Ligi müsabakalar›na
kat›labilirler.

B-Genç Tak›mlar liglerinde 2. Amatör küme oluflturulamaz.

Profesyonel tak›m› olan kulüplerin yafllar› uygun profesyonel futbolcular›
B-Gençler liginde oynayabilirler. 

B-Gençler Liginde;

Oyuncu say›s›  : 11
Yedek oyuncu say›s› : 7
Oyuncu de¤iflikli¤i say›s› : 3
Müsabaka süresi : 2 x 40 dakika
Uzatma süresi     : 2 x 10 dakika

Saha ve kale ölçüsü        : Normal 

B-Genç Tak›mlar Türkiye fiampiyonas› için Yerel B-Genç Tak›mlar Ligi neticele-
rinin Federasyona en son bildirim tarihi 11 MAYIS 2009’dur.

D) U-15 L‹G‹: 

U-15 Ligi müsabakalar›nda; 1994 ve daha sonra do¤mufl olan futbolcular oynaya-
bilirler.
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Profesyonel tak›mlar›n kat›ld›¤› Akademi Liginde yer alan tak›mlar›n bu yafl kat-
egorisindeki B tak›mlar› istekleri halinde kendi illerindeki yerel lige kat›labilirler. Bu
tak›mlar Akademi Liginde oynatt›klar› futbolcular› bir daha B tak›m›nda oynatama-
zlar. Akademi Ligine kat›lmayan profesyonel tak›mlar illerindeki yerel lige kat›labilir-
ler. Bu yafl kategorisinde, yafllar› uygun profesyonel futbolcular oynayabilir.

U-15 Türkiye fiampiyonas› için Yerel Y›ld›zlar Ligi neticelerinin Federasyona en
son bildirim tarihi 16 MART 2009’dur.

U-15 Liginde;

Oyuncu say›s›  : 11
Yedek oyuncu say›s› : 5
Oyuncu de¤iflikli¤i say›s› : 5
Müsabaka süresi : 2 x 35 dakika
Uzatma süresi     : 2 x 10 dakika

Saha ve kale ölçüsü        : Normal 

E)  U-14 L‹G‹: 

U-14 Ligi müsabakalar›nda 1995 ve daha sonra do¤mufl olan futbolcular oynaya-
bilirler.

Profesyonel tak›mlar›n kat›ld›¤› Akademi Liginde yer alan tak›mlar›n bu yafl kat-
egorisindeki B tak›mlar› istekleri halinde kendi illerindeki yerel lige kat›labilirler. Bu
tak›mlar Akademi Liginde oynatt›klar› futbolcular› bir daha B tak›m›nda oynatama-
zlar. Akademi Ligine kat›lmayan profesyonel tak›mlar illerindeki yerel lige kat›labilir-
ler. Bu yafl kategorisinde, yafllar› uygun profesyonel futbolcular oynayabilir.

U-14 Liginde;

Oyuncu say›s›  : 11
Yedek oyuncu say›s› : 5
Oyuncu de¤iflikli¤i say›s› : 5
Müsabaka süresi : 2 x 35 dakika
Uzatma süresi     : 2 x 10 dakika

Saha ve kale ölçüsü       : Normal 
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U-14 Türkiye fiampiyonas› için Yerel U-14 Ligi neticelerinin Federasyona en son

bildirim tarihi 20 N‹SAN 2009’dur.

F)  U-13 L‹G‹:

U-13 Ligi müsabakalar›nda 1996 ve 1997 do¤umlu futbolcular oynayabilirler.

2008 y›l› ve öncesi lisans ç›kartm›fl olan 1998 ve daha sonra do¤umlu futbolcular

lisanslar›n› vize ettirdikleri takdirde bu ligde oynayabilirler. Yerel U-13 Ligi neticele-

rinin Federasyona en son bildirim tarihi 15 HAZ‹RAN 2009’dur.

Amatör ve Profesyonel tüm kulüplerin bu yafl kategorisindeki tak›mlar› yerel

liglere kat›labilecektir. Bu yafl kategorisinde yafllar› uygun profesyonel futbolcular

oynat›labilir.

U-13 Liginde;

Oyuncu say›s›  : 11
Yedek oyuncu say›s› : 5
Oyuncu de¤iflikli¤i say›s› : 5
Müsabaka süresi : 2 x 30 dakika
Uzatma süresi     : 2 x 10 dakika

Saha ve kale ölçüsü        : Normal 

G)  BAYAN FUTBOL:

Bayanlar Ligi, Bayanlar 2. Ligi, Genç Bayanlar ve Y›ld›z Bayanlar Futbol müsa-

bakalar› uygulamalar› ve statüsü ayr›ca yay›nlanacak olup, ilgili kifli ve kurulufllara

gönderilecektir.

U-13 L‹G‹NDE FUTBOLCU YAfiLARINA ‹T‹RAZLARIN UYGULAMASI

U-13 Ligi müsabakalar›nda futbolculara nüfus cüzdanlar›nda yaz›lan yafllar›n›n
gerçek yafllar› olmad›¤›na dair bir itiraz oldu¤unda uygulama afla¤›daki flekilde olacak-
t›r.

‹tiraz›n resmi itiraz olmas› gerekmektedir. Talimata uygun olarak yap›lacak itiraz-
lar için 5 gün içerisinde Federasyon hesab›na 50 YTL. depozito ücretinin yat›r›l›p ban-
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ka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur. (‹tiraz edilen her futbolcu için
depozito miktar› ayr› ayr› yat›r›lacakt›r.)

Tertip Komitesi, itiraz edilen futbolcu flayet hastane do¤ulmu ise nüfus cüzdan›n-

da do¤um yeri olarak yaz›lan ilin devlet veya özel hangi hastanesinde do¤du ise o has-

taneden do¤um tarihi aç›k yaz›l› resmi belgenin asl› (Hastane Baflhekimli¤ince imzal›

ve mühürlü olacak) kulübü arac›l›¤› ile en geç 5 gün içinde Futbol ‹l Tertip Komitesi-

ne ulaflt›racakt›r.

Yukar›da belirtilen resmi belgeyi Tertip Komitesine veren futbolculardan bu bel-

ge uygun görüldü¤ü takdirde kemik testi raporu istenmeyecektir. Bu belgenin zama-

n›nda ulaflt›r›lamamas› veya futbolcunun hastane do¤umlu olmamas› halinde futbolcu-

dan biyolojik yafl›n›n tesbiti amac›yla kemik taramas› testi istenecektir. Kemik testi ra-

poru Tertip Komitesince belirlenen tarihte ve sa¤l›k kuruluflunda ilgili nezaretçiler

(Her iki kulüpten birer kifli ve Tertip Komitesince belirlenen bir kifli) eflli¤inde yap›la-

cakt›r. ‹tirazda bulunan kulüp itiraz etti¤i futbolcular›n kemik taramas› testi masrafla-

r›n› da ödemek zorundad›r. Bu masraf itiraz eden kulüp taraf›ndan ödenmeden kemik

testi yap›lmayacakt›r.

Kemik taramas› testi raporlar›nda 2008-2009 sezonu için U-13 Liginde 14 yafl ve

alt› oldu¤u belirlenen futbolcular hakk›nda bir ifllem yap›lmayacakt›r. 14 yafl üstü ol-

du¤u belirlenen futbolcular›n tak›mlar› Futbol Müsabaka Talimat›’n›n 27/k maddesi

gere¤ince 3-0 hükmen yenik say›lacaklard›r.

Tertip Komitelerince belirlenen sa¤l›k merkezlerinde yapt›r›lan kemik testi tara-

mas› raporlar›na itiraz yap›lamayacakt›r.

2007-2008 SEZONUNDA TAAHHÜTNAME VERMEYEN KULÜPLER‹N

DURUMU

2007-2008 Sezonunda liglere kat›lmad›¤› için noter onayl› taahhütname vermeyen

veya 2007-2008 sezonunda tescil edilip de noter onayl› taahhütname vermeyen kulüp-

ler EK: 26’daki bu belgeyi TFF Bölge Müdürlüklerine vermedikleri takdirde kulübün

lisans ifllemi yap›lmayacakt›r.
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KATILDI⁄I L‹G‹ TAMAMLAMA ZORUNLULU⁄U

Amatör kulüpler müsabakaya kat›ld›¤› kategoride mazereti olmadan ligden çekil-
di¤i takdirde bir alt kümeye düflürülür. fiayet o kategoride bir alt küme yoksa bir son-
raki sezonda ayn› kategoride lige dahil edilmez.

MÜSABAKA KADROLARI:

Yerel Amatör Ligler ile Türkiye fiampiyonalar›nda Tak›mlar 1’den 18’e kadar s›-
ral› forma numaras› ile müsabakalara ç›kmak zorundad›rlar. ‹lk 11’de yer alan kaleci-
nin forma numaras› 1, yedek kalecinin ise 12 olacakt›r.

Yerel ligler, Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine Yükselme, Amatör Türkiye fiam-
piyonalar› ve Bayanlar Ligine kat›lan tak›mlar resmi müsabakalara kesinlikle 1’den
18’e kadar s›ral› forma numaras› ile ç›kmak zorundad›rlar.

AMATÖR L‹GLERDE SARI KART UYGULAMASI:

Yerel Amatör Lig müsabakalar› ve Türkiye fiampiyonalar›nda sar› kart uygulama-
s› yap›lmaz.

L‹SANS V‹ZES‹N‹ YAPTIRMAYAN FUTBOLCULARIN CEZA ‹NFAZI

Disiplin cezas› alan futbolcular›n ceza infazlar›n›n bafllayabilmesi için lisanslar›-
n›n vize yapt›r›lmas› flartt›r. (Örne¤in ligin son haftas›nda 8 maç ceza alan bir futbol-
cu bir sonraki sezonun bafl›nda lisans›n› vize yapt›rd›¤› takdirde ceza infaz› ifllemeye
bafllar. fiayet vizesini yapt›rmazsa ceza infaz› bafllamaz).

MÜSABAKAYA 9 K‹fi‹DEN AZ B‹R KADROYLA GEL‹NMES‹ VEYA

H‹Ç GEL‹NMEMES‹ DURUMUNDA:

Yerel liglerde tertip komitesince ilan edilen müsabakaya belirlenen saatte 9 (do-
kuz) kifliden az bir kadro ile gelen veya hiç gelmeyen ve bu nedenden dolay› oynan-
mayan müsabakan›n hakem ve personel giderleri toplam› o tak›mdan en geç 5 gün
içinde tahsil edilir. Futbol ‹l Temsilcisi taraf›ndan belirlenen hakem ve personel gide-
ri ilgili kulübe bildirilir. Bu miktar kulüp taraf›ndan Federasyonun Türkiye Garanti
Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesaba en geç 5
gün içinde yat›r›larak banka dekontu ‹l Temsilcisine verilir. Hakem ve personel gide-
rinin ödenmemesi halinde Talimatlara ayk›r› hareket kabul edilerek, ilgili kifli ve ku-
lüpler ‹l Disiplin Kurullar›na sevk edilirler.
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PUANLARI Efi‹T OLAN TAKIMLARIN DERECELER‹N‹N 

BEL‹RLENMES‹:

Futbol Müsabaka Talimat›’n›n 10 uncu maddesine göre ‹llerde oynanacak Amatör
futbol lig müsabakalar›nda ve Türkiye Birincili¤ine varan müsabakalarda tak›mlar›n
puanlar›n›n eflitli¤i halinde, dereceleri afla¤›da belirtilen esaslara göre saptanacakt›r.

Genel puantajda puanlar› eflit olan tak›mlar›n;

a) Öncelikle ayn› puana sahip ilgili tak›mlar›n kendi aralar›nda oynad›klar› mü-
sabakalardaki puan üstünlü¤üne,

b) Kendi aralar›ndaki müsabakalarda puan eflitli¤i varsa, kendi aralar›ndaki mü-
sabakalardaki gol averaj›na, (Amatör müsabakalarda kendi aralar›ndaki maç-
larda at›lan gollerde eflitlik varsa deplasmanda fazla gol atan tak›m üstün sa-
y›lmaz.)

c) Kendi aralar›ndaki müsabakalarda puan ve averaj eflitli¤i devam ediyorsa, ge-
nel puantajdaki gol averaj›na bak›l›r, tak›mlar aras›ndaki gol averaj›da eflit ise
daha fazla gol atm›fl olan tak›m üstün say›l›r.

d) Bu koflullara karfl›n eflitlik devam ediyorsa hükümle yenilgisi olmayan tak›m›n
üstünlü¤üne,

e) Eflitli¤in devam etmesi halinde Federasyonca belirlenecek esaslara göre ilgili
tak›mlar aras›nda yap›lacak müsabaka sonucunda kazanan tak›m üstün say›la-
rak kesin sonuç al›nacakt›r.

PUAN Efi‹TL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ YEREL L‹GLERDE KARfiILAfiILAN

ÖRNEKLER

Örnek 1 :

Genel Puan Durumu

A Y P Av.

A Tak›m› 52 12 44 40

B Tak›m› 80 13 44 67

C Tak›m› 81 5 44 76

Puantajda 3 tak›m›nda puanlar› 44 oldu¤undan kendi aralar›ndaki müsabakalara
bak›lacakt›r.
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Kendi Aralar›ndaki Müsabakalar

0 G B M A Y P Av.

A Tak›m› 4 1 2 1 6 6 5 0

B Tak›m› 4 1 2 1 5 5 5 0

C Tak›m› 4 1 2 1 4 4 5 0

Üç tak›m›nda kendi aralar›ndaki müsabakalarda puanlar› (5) ayn›, att›klar›ndan ye-
diklerinin ç›kar›lmas›ndan do¤an fark (0) ayn›, bu durumda kendi aralar›ndaki müsa-
bakalarda daha fazla gol atan tak›m üstün say›lacakt›r. Yani 6 gol atan A Tak›m› 1. ,
5 gol atan B Tak›m› 2. , 4 gol atan  C Tak›m› 3. say›lacakt›r.

Örnek 2:

Genel Puan Durumu

0 G B M A Y P Av.

A Tak›m› 4 4 - - 20 2 12 + 18

B Tak›m› 4 2 - 2 3 3 6 -  

C Tak›m› 4 2 - 2 7 8 6 - 1

D Tak›m› 4 2 - 2 10 11 6 - 1

E Tak›m› 4 - - 4 3 19 - - 16

6 Puanl› 3 Tak›m›n Kendi Aralar›ndaki Müsabakalara Göre Puan    Durumu

0 G B M A Y P Av.

C Tak›m› 2 1 - 1 4 4 3 0

D Tak›m› 2 1 - 1 4 4 3 0  

B Tak›m› 2 1 - 1 1 1 3 0

Üç tak›m›n kendi aralar›ndaki müsabakalarda eflit puan almalar›ndan dolay›, ken-
di aralar›ndaki müsabakalardaki at›lan gollerden yenilen gollerin ç›kar›lmas›ndan do-
¤an farklarda eflit oldu¤undan fazla gol atan tak›m üstün say›laca¤›ndan, 4 gol atan C
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Tak›m› ve D Tak›m› d›fl›nda bir gol atan B Tak›m› bu aflamada devre d›fl› kal›r. Di¤er
iki tak›m›n averajlar› eflit oldu¤undan genel puantajdaki durumlar›na bak›l›r.

A Y Av. 

C Tak›m› 7 8 -1

D Tak›m› 10 11 -1

Genel puantajda, C Tak›m› ve D tak›mlar›n›n durumlar›na bak›ld›¤›nda; at›lan gol-
lerden yenilen gollerin fark› her iki tak›m içinde ayn›d›r. (Averajlar› - 1) Bu durumda,
fazla gol atan tak›m üstün say›laca¤›ndan, 10 gol atan D Tak›m›, genel puantajda 1.
olan A Tak›m›n›n ard›ndan 2. , C Tak›m› 3. ve B Tak›m› 4. olarak s›ralamada yer ala-
caklard›r.

PUAN Efi‹TL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ TÜRK‹YE fiAMP‹YONALARI GRUP

B‹R‹NC‹L‹KLER‹NDE KARfiILAfiILAN ÖRNEKLER

Örnek : 1

Genel Puan Durumu

0 G B M A Y P Av.

A Tak›m› 3 2 - 1 8 6 6 +2

B Tak›m› 3 2 - 1 5 3 6 +2  

C Tak›m› 3 2 - 1 4 3 6 +1

D Tak›m› 3 - - 3 3 8 - - 5

Genel puantajda 3 tak›m›n puanlar› eflit oldu¤undan (6’flar puan), bu üç tak›m›n
kendi aralar›nda yapm›fl olduklar› müsabakalara bak›l›r.

0 G B M A Y P Av.

A Tak›m› 2 1 - 1 4 4 3 0

B Tak›m› 2 1 - 1 3 3 3 0  

C Tak›m› 2 1 - 1 2 2 3 0
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Üç tak›m kendi aralar›ndaki müsabakalarda eflit puan ald›klar›ndan, kendi aralar›n-
daki müsabakalardaki at›lan gollerden yenilen gollerin ç›kar›lmas›ndan do¤an farklar-
da eflit oldu¤undan , fazla gol atan tak›m üstün say›lacakt›r. Bu durumda (4) gol atan
A tak›m› birinci, (3) gol atan B tak›m› ikinci, (2) gol atan C tak›m› ise üçüncü olacak-
t›r.

Tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan Türkiye fiampiyonas› grup
birincili¤i müsabakas›na ait 3 tak›ml› grup birincili¤i puan cetveli örne¤i

Örnek: 2

0 G B M A Y P Av.

A Tak›m› 2 1 - 1 3 3 3 0

B Tak›m› 2 1 - 1 3 3 3 0

C Tak›m› 2 1 - 1 3 3 3 0

Üç tak›m›n kendi aralar›ndaki müsabakalarda eflit puan almalar›ndan do-
lay› kendi aralar›ndaki müsabakalardaki at›lan gollerden yenilen gollerin ç›-
kar›lmas›ndan do¤an farklarda eflit oldu¤undan genel puantajda olmad›¤›ndan
tak›mlar›n atm›fl olduklar› gol say›lar› eflit oldu¤u gibi tak›mlar aras›nda her
türlü eflitlik mevcut oldu¤undan bu üç tak›ma Federasyonca belirlenecek esas-
lara göre baraj müsabakalar› yapt›r›larak grup birincisi tespit edilir.

Örnek 3: 

0 G B M A Y P Av.

A Tak›m› 2 1 - 1 4 4 3 0

B Tak›m› 2 1 - 1 4 4 3 0

C Tak›m› 2 1 - 1 3 3 3 0

Üç tak›m›n kendi aralar›ndaki müsabakalarda eflit puan almalar›ndan do-
lay› kendi aralar›ndaki müsabakalardaki at›lan gollerden yenilen gollerin ç›-
kar›lmas›ndan do¤an farklarda eflit oldu¤undan, fazla gol atan tak›m üstün sa-
y›laca¤› için 4 gol atan A tak›m› ve B tak›m› d›fl›nda 3 gol atan C tak›m› bu
aflamada devre d›fl› kal›r. Di¤er iki tak›m›n gol say›lar› eflit oldu¤u gibi her iki
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tak›m aras›nda her türlü eflitlik mevcut oldu¤undan, müsabakalar›n grup birin-
cili¤i müsabakas› olmas› nedeniyle genel puantajda olmad›¤›ndan bu iki tak›-
ma eleme usulüne göre bir müsabaka yapt›r›l›r.

Puanlar› eflit olan tak›mlar›n derecelerinin belirlenmesinde gerek lig,

gerek grup müsabakas› olsun kendi aralar›ndaki müsabakalarda puan eflitli¤i

3 ve daha fazla tak›m aras›nda oluyorsa bu tak›mlar aras›nda yap›lan puan

cetveli ile sonuç belirlenir. Puan cetvelinde eflit puanl› 2 veya daha fazla tak›m

aras›nda oynanan müsabaka sonuçlar›na tekrar bak›lmaz.

‹T‹RAZLAR VE DEPOZ‹TO BEDELLER‹

Futbol Müsabaka Talimat›’n›n ‹tirazlar ve Depozito ile ilgili maddelerine uygun

olarak yap›lacak itirazlar için;

a) Tertip Komitelerine yap›lacak itirazlar:

‹llerde oynanan Yerel Amatör Küme lig müsabakalar› ile ilgili olarak Tertip Ko-

miteleri nezdinde Talimata uygun olarak yap›lacak itirazlar için 5 gün içerisinde Fe-

derasyon hesab›na 50 YTL. depozito ücretinin yat›r›l›p banka dekontunun itiraz dilek-

çesine eklenmesi zorunludur.

b) Amatör Futbol Disiplin kuruluna yap›lacak itirazlar:

‹llerde oynanan Yerel Amatör lig müsabakalar› ile ilgili ‹l Disiplin kurullar›nca ve-

rilen kararlara Talimata uygun olarak, Amatör Futbol Disiplin Kurulu nezdinde ya-

p›lacak itirazlar için en geç 7 gün içerisinde Federasyon hesab›na 50. YTL. depozito üc-

retinin yat›r›larak banka dekontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur. 

c) Amatör ‹fller Kuruluna yap›lacak itirazlar:

Tertip Komitesi kararlar›na Amatör ‹fller Kurulu nezdinde yap›lacak itirazlar için
5 gün içerisinde Federasyon hesab›na 50 YTL. depozito ücretinin yat›r›larak banka de-
kontunun itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.

Kulüpler Tertip Komitesi kararlar›na karfl› Amatör ‹fller Kurulu’na yapacaklar› iti-
razlar› bulunduklar› Gençlik ve Spor ‹l Müdürlükleri veya Amatör Spor Kulüpleri Fe-
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derasyonu ile Futbol ‹l Temsilcilikleri kanal›yla yapacaklard›r. ‹tirazla ilgili di¤er ev-

rak ve belgeler ile itiraz dosyas›n›n Federasyona gönderilmesi gerekmektedir.

d) Federasyon Yönetim Kuruluna yap›lacak itirazlar:

Amatör ‹fller Kurulunca verilen kararlara karfl› Federasyon Yönetim Kurulu nez-

dinde yap›lacak itirazlar için 5 gün içerisinde Federasyon hesab›na 50 YTL. depozito

yat›r›larak banka dekontunun  itiraz dilekçesine eklenmesi zorunludur.

e) Tahkim Kuruluna yap›lacak itirazlar:

Gerek Yerel Amatör Küme lig müsabakalar› ile ilgili olarak ve gerekse Federas-

yonca düzenlenerek sonucu Türkiye Birincili¤ine varan müsabakalarda Federasyon

Yönetim Kurulunca ve Amatör Futbol Disiplin Kurulunca verilen kararlara karfl› Ta-

limata uygun olarak Tahkim Kurulu nezdinde yap›lacak itirazlar için 7 gün içerisin-

de Federasyon hesab›na 50 YTL. depozito ücretinin yat›r›l›p banka dekontunun itiraz

dilekçesine eklenmesi zorunludur.

Kulüplerin Amatör lig müsabakalar›nda Tertip Komitesi, ‹l Disiplin Kurulu, Ama-

tör ‹fller Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu ve Tahkim Ku-

rulu nezdinde yapacaklar› itirazlar için depozito bedellerini Federasyonun Türkiye

Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›-

na yat›rarak ne için yat›r›ld›¤› ve bedeli  aç›k olarak belirtilmek kofluluyla dekont asl›

ilgili yerlere verilecektir.

‹DAR‹ TEDB‹R KOYMA YETK‹S‹:

Amatör Futbol liglerinde, müsabaka süresi d›fl›nda Futbolcu, Antrenör ve Yöneti-

cilerin birbirlerine, Hakemlere ve Görevlilere karfl› iflledikleri fiili eylem ve di¤er olay-

lar›n meydana gelmesi halinde bu tip disiplin suçu iflleyenler hakk›nda Futbol Disip-

lin Talimat›’n›n ilgili maddesine göre Gençlik ve Spor ‹l Müdürü veya yetkili k›laca-

¤› Spor fiube Müdürünün, Amatör ‹fller Kurul Baflkan› ve Üyelerinin, Türkiye Futbol

Federasyonu Bölge Müdürü, ASKF Baflkan› ve Futbol ‹l Temsilcilerinin ‹dari Tedbir

koyma yetkisi vard›r.

18



AMATÖR FUTBOLCULARDA CEZA ‹NFAZI 

Futbol Disiplin Talimat›’n›n 58/a maddesi gere¤ince; Amatör kurulufl futbolcusu

yönünden Amatör Lig, A-Genç, B-Genç, U-15, U-14, U-13 Lig müsabakalar› infaz he-

sab›nda ayr› kategori say›l›r. Müsabakadan men cezas› alan amatör futbolcu cezay› al-

d›¤› kategoride infaz› tamamlamadan yafl kategorisinin uygun oldu¤u di¤er müsabaka-

larda oynayamaz. Ancak, futbolcunun ceza ald›¤› kategoride resmi müsabakalar›n so-

na ermifl olmas› halinde, müsabakalar› devam eden bir üst kategoride veya bir alt ka-

tegoride kalan cezalar›n infaz› mümkündür.

Amatör kurulufl futbolcusu d›fl›nda kalan amatör kurulufl yöneticileri hakk›ndaki

müsabakadan men cezas›, müsabaka say›s›na bak›lmaks›z›n haftada 1 (bir) müsabaka

addolunarak infaz edilir.

Profesyonelli¤e Aday Futbolcu Ligi (PAF Ligi) ve Deplasmanl› Süper Gençler Li-

gi (DSGL) infaz hesab›nda ayr› kategorilerdir. Bu müsabakalarda müsabakadan men

cezas› alan futbolcular kendi kategorisinde ceza infaz›n› tamamlamadan di¤er katego-

rilerdeki müsabakalarda oynayamazlar.

MÜSABAKALARDA FUTBOLCULARIN L‹SANSLARINDA 

TAHR‹FAT  OLMASI VEYA KEND‹S‹NE A‹T OLMAYAN L‹SANSLA 

OYNAMASININ BEL‹RLENMES‹

Yerel Müsabakalarda ve Türkiye fiampiyonalar›nda müsabaka an›nda, devre aras›

ve müsabakan›n bitiminde tak›mlardan birinin, rakip tak›m›n bir veya birkaç futbolcu-

sunun, baflkas›na ait lisansla oynad›¤›na, lisans tahrifat›, lisansdaki foto¤raf›n de¤iflti-

rilmesi vb. konular›nda yaz›l› bir itiraz oldu¤unda, hakem taraf›ndan, bu kifli veya ki-

flilerin kimlik kontrolu yap›larak foto¤raf›, müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Foto¤-

raf çektirilemedi¤i takdirde hakk›nda itiraz edilen futbolcunun lisans›ndaki foto¤raf ile

kimlik bilgilerinin karfl›laflt›r›lmas› yap›l›r. Hakem bu inceleme sonucu kanaatini rapo-

runa yazar. Kimlik kontrolu yapt›rmaktan veya foto¤raf çektirmekten kaç›nd›¤› takdir-

de bu durum hakem taraf›ndan raporunda belirtilir. Bu müsabaka ile ilgili karar Tertip

Komitelerince verilir.
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Yukar›da belirtilen itirazlardaki depozito miktarlar› bir futbolcu için geçerli olup,
futbolcu say›s›n›n birden fazla olmas› durumunda beher futbolcu için ayr› ayr› depo-
zito miktar› yat›r›l›r.

Örnek 1. Tertip Komitesi nezdinde 2 futbolcu için yap›lacak itirazlarda yat›r›lacak
depozito miktar› 50 YTL. x 2 = 100 YTL. dir.

Örnek 2. Tahkim Kurulu nezdinde 3 futbolcu için yap›lacak itirazlarda yat›r›lacak
depozito miktar› 50 YTL. x 3 = 150 YTL. dir.

SAHA ‹Ç‹NE G‹RECEK GÖREVL‹LER VE SAHA G‹R‹fi KARTLARI 

SAHAYA G‹RECEK GÖREVL‹LER

Amatör Futbol lig müsabakalar›n›n oynand›¤› saha ve stadlarda görevli temsilci,
gözlemci ve saha komiseri d›fl›nda TFF Amatör ‹fller Kurul Üyeleri, ASKF Baflkanla-
r› ve Futbol ‹l Temsilcileri sahaya girebilirler.

SAHAYA G‹RECEK KULÜP YETK‹L‹LER‹

Amatör Futbol lig müsabakalar›nda; saha kenar›na düzenlenmifl özel yerlerde otur-
malar› kayd›yla, yedek futbolcular (ihraç hariç) ve oyundan ç›kan oyunculardan baflka
her iki kulübün Federasyonca sahaya girifl kart› verilen:

1 Yönetici
1 Teknik Sorumlu (Eflofmanl› - Teknik Direktör sivil giyinebilir)
Varsa 1 Antrenör (Eflofmanl›)
1 Doktor veya Sa¤l›k Görevlisi
1 Masör 

Müsabakalarda görevli kabul edilirler

YÖNET‹C‹ SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTI

Her kulüp Yönetim Kurulu üyesi olan 5 kifliye ve Yönetim Kurulunun belirleye-
ce¤i antrenör ve faal futbolcu olmayan 2 kifliye olmak üzere en fazla 7 kifliye saha içi
girifl kart› alabilecektir. Bunun için kulüpler karar defterinin konu ile ilgili karar›n›n

20



bir suretini ba¤l› olduklar› ASKF’ye tasdik ettireceklerdir. Kart alacak yöneticilerin
2’fler adet foto¤raf ve nüfus cüzdan›n›n arkal› önlü fotokopisi, T.C. Vatandafll›k Kim-
lik Numaras› ile birlikte ba¤l› bulunduklar› illerdeki Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonuna baflvuracaklard›r. Bu baflvurular ASKF’lerce ilgili Futbol Federasyonu Bölge
Müdürlüklerine iletilecek ve saha içi girifl kartlar›, Bölge Müdürlüklerince düzenlenip
verilecektir.

ANTRENÖR SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun www.tff.org web sitesinden temin edilen "Ama-
tör Tak›m Çal›flt›r›c› Sözleflmesi"nin, kulübün yetkili k›ld›¤› bir yönetici ile karfl›l›kl›
olarak imzalanmas› gerekmektedir. Bu sözleflmeler, ilgili antrenörün vize cüzdan›,
sa¤l›k raporu ve 2 adet foto¤raf› ve nüfus cüzdan›n›n arkal› önlü fotokopisi, T.C. Va-
tandafll›k Kimlik Numaras› ile birlikte "Türkiye Futbol Antrenörleri Derne¤i" flubele-
rine verilecektir. TÜFAD taraf›ndan ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdür-
lüklerine teslim edilecek ve sözleflme onaylanarak saha içi girifl kart›, Bölge Müdür-
lüklerince düzenlenip verilecektir.

Kaleci antrenörleride ayn› usul ve esaslar dahilinde saha içi girifl kart› alabilirler.

DOKTOR VE SA⁄LIK GÖREVL‹S‹ SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTI 

E¤er, kulübün anlaflmal› bir doktoru veya sa¤l›k görevlisi var ise, kulüp karar def-
terinin bir sureti, diploma veya sertifika ile ve 2 adet foto¤raf› ve nüfus cüzdan›n›n ar-
kal› önlü fotokopisi, T.C. Vatandafll›k Kimlik Numaras›, Yönetici kartlar›n›n al›m›n-
daki ifllemler yerine getirilecektir. (ASKF + T.F.F. Bölge Müdürlü¤ü)

MASÖR SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTI 

Futbol Federasyonunca kabul edilen masör belgesi, vize cüzdan›, kulüp karar def-
terinin bir sureti, 2 adet foto¤raf› ve nüfus cüzdan›n›n arkal› önlü fotokopisi, T.C. Va-
tandafll›k Kimlik Numaras›, Yönetici kartlar›n›n al›m›ndaki ifllemler yerine getirilecek-
tir. (ASKF + T.F.F. Bölge Müdürlü¤ü)

SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTI ÜCRET‹

Bölge Müdürlüklerinden al›nacak Yönetici, antrenör, doktor veya sa¤l›k görevlisi
ve masör saha içi girifl kart› için 20 YTL.yi Federasyonun Türkiye Garanti Bankas›
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A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na yat›r›lacakt›r.

Antrenörler 20 YTL.lik saha içi girifl kart› ücretinin yan›nda 61 YTL.lik referans be-

delini de yat›racaklard›r.

MÜSABAKALARDA SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTLARININ

BOYUNA ASILMASI ZORUNLULU⁄U

TFF Bölge Müdürlüklerince kulüplerin yönetici, antrenör, masör ve sa¤l›k görev-

lilerinden müsabakada saha içine girecek olanlara saha için girifl kartlar› verilirken

kartlar›n girece¤i kart pofleti ve kart ask›s› da beraberinde verilecektir. Saha içine gi-

recek yetkililer, kartlar›n hakem taraf›ndan müsabaka öncesi kontrolü yap›ld›ktan son-

ra kartlar›n› kart pofletine koyarak müsabaka süresince boyunlar›na asmak zorundad›r.

B‹R GÖREV ‹Ç‹N B‹R L‹SANS VEYA SAHA ‹Ç‹ G‹R‹fi KARTI ÇIKARTMA

ZORUNLULU⁄U

Kulüpler ayn› sezon içinde (28.07.2008-31.05.2009), futbolcu, yönetici, teknik so-

rumlu, antrenör ve masör ad›na yaln›zca bir görev için lisans ve girifl kart› ç›kartabilir-

ler. Aksini yapanlar tesbit edildi¤inde Futbol ‹l Disiplin Kuruluna sevk edilirler.(Bu

durumlarda hükmen ma¤lubiyet karar› verilmez).

AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKN‹K KADROLAR VE 

V‹ZE – REFERANS BEDELLER‹:

Futbol Federasyonu Teknik Yönetici ve Ö¤retici Talimat›’n›n 12 nci maddesi ge-

re¤ince her Amatör kulüp en az bir teknik kifli ile anlaflmak zorundad›r. Bu zorunlulu-

¤u yerine getirmeyen kulüpler hakk›nda Futbol ‹l Temsilciliklerince Futbol Müsabaka

ve Futbol Disiplin Talimat› hükümleri uygulan›r.

Futbol ‹l Temsilcilerimiz uygulamay› afla¤›daki flekilde yapacaklard›r.

‹l Temsilcilerimiz, en az bir teknik kifli ile anlaflmayan kulüpleri liglerin bafllama-

s›yla birlikte tespit ederek, bu kulüplere en çok 20 gün içinde bir teknik kifli ile anlafl-

mas› gerekti¤ini belirten yaz›l› bir ihtar göndereceklerdir. Bu sürenin bitiminde bir tek-

nik kifli ile anlaflmad›¤› ilin ba¤l› bulundu¤u Futbol Federasyonu Bölge Müdürlü¤ün-

ce tespiti yap›ld›ktan sonra ilgili kulüp hakk›nda ‹l Tertip Komitesince, Futbol Müsa-

baka Talimat›’n›n ilgili maddesine göre verilen sürenin bitiminden sonraki ilk iki mü-
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sabakada 3-0 hükmen yenik say›lmalar›na karar verildikten sonra hala bir teknik kifli

ile sözleflme imzalamad›¤› takdirde ligden ihraç edilecektir. 

Bir teknik kifli ile sözleflme imzalayan kulübün tak›m› o sezon içinde 20 gün

süresince antrenörsüz sahaya ç›kt›¤› hakem raporlar›na dayan›larak tespit edildi¤inde

Futbol ‹l Temsilcili¤ince ilgili kubüle yaz›l› bir ihtar gönderilecektir. Kulüp yaz›l›

ihtar› ald›¤› günden itibaren 5 gün içerisinde sözleflme imzalad›¤› teknik kifliyi

uyararak müsabakalarda görev almas›n› sa¤layacak veya yeni bir teknik kifli ile

sözleflme imzalayacakt›r. 5. günün bitiminden itibaren oynanacak ilk resmi müs-

abakada tak›m›n bafl›nda yine teknik kifli yoksa Futbol Müsabaka Talimat›’n›n 27/k

maddesine göre 3-0 hükmen ma¤lubiyet karar› verilecek. Tak›m bir sonraki resmi

müsabakada da teknik kifli olmadan sahaya ç›karsa yine 3-0 hükmen ma¤lubiyet karar›

verilerek ligden ihraç edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör tak›mlarda görev yapacak olan Antrenörler-

den vize ücreti al›r. Bu vize ücretleri Federasyonun ilgili hesab›na yat›r›lmadan lisans

ifllemi yap›lmaz.

Antrenörlerin, Türkiye Futbol Antrenörleri Derne¤inden vize-referans belgesi al-

mas› halinde 61 YTL., vize-referans belgesi almayanlar ise 305 YTL. yat›rmalar› ge-

rekmektedir.

Antrenör vize bedelleri Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi

Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesaba yatacakt›r. Teknik Direktör, Teknik Sorumlu

ve Antrenörlerin çal›flt›rd›klar› kategorideki tak›m›n yerel liglerdeki ve Türkiye

fiampiyonas› müsabakalar›, sözleflme bitifl tarihini geçti¤i takdirde, müsabakalar so-

nuçlan›ncaya kadar görevleri devam eder. 

MÜSABAKA ‹S‹M L‹STELER‹N‹ ‹MZALAYACAK YETK‹L‹LER:

Yerel Amatör Lig ve Türkiye fiampiyonalar› müsabakalar›nda Federasyonca saha-

ya girifl kart› verilen yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya antrenör müsaba-

ka isim listelerini bizzat imzalayarak müsabaka hakemine vereceklerdir. Girifl kart› bu-

lunmayan yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya antrenör ile futbolcu ve tak›m

kaptan›n›n müsabaka isim listesini imzalama yetkileri yoktur.
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Müsabaka an›nda cezal› olan isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik di-

rektör, teknik sorumlu veya antrenör isim listesini imzalayamaz.

Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmamas› halinde müsabaka ha-
kem taraf›ndan oynat›lmayacak, oynat›lmayan müsabakalar hakk›nda Tertip Komite-
lerince, Futbol Müsabaka Talimat›n›n 27/k maddesi gere¤ince hükmen yenilgi karar›
verilecektir.

Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmamas› durumu bir kulüp için
ikinci kez tekrarland›¤› ve bu yüzden müsabaka hakem taraf›ndan oynat›lmad›¤›
takdirde bu müsabakan›n hakem, gözlemci ve personel masraflar› ilgili kulüpten tah-
sil edilir.

TÜRK‹YE fiAMP‹YONLARINA KATILACAK TAKIMLARIN 

YEREL L‹G MÜSABAKALARINI B‹T‹RME ZORUNLULU⁄U

Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine Yükselme, A-Gençler, B-Gençler, U-15, U-
14 ve U-13 Türkiye fiampiyonalar›na kat›lacak tak›mlar Federasyonumuzca belirlenen
tarihe kadar bu kategorilerin yerel lig musabakalar›n› bitiremedikleri takdirde flampi-
yonaya al›nmayacaklard›r.

TÜRK‹YE PROFESYONEL ÜÇÜNCÜ L‹G‹NE YÜKSELME VE 

TÜRK‹YE fiAMP‹YONLARINA KATILACAK KULÜPLER‹N 

FOTO⁄RAFLI ‹S‹M L‹STES‹ B‹LG‹ FORMLARI

Türkiye Profesyonel Üçüncü Ligine Yükselme, A-Gençler, B-Gençler, U-15, U-
14 ve U-13 Türkiye fiampiyonas› müsabakalar›na kat›lmaya hak kazanan tak›mlar yö-
netici, antrenör ve kadrolar›nda yer verecekleri futbolcular›n›n isim, soyad› ve di¤er
bilgilerin bulundu¤u fofo¤rafl› isim listelerini ba¤l› bulunduklar› Türkiye Futbol Fe-
derasyonu Bölge Müdürlüklerinden sa¤layacaklar› Futbolcu Bilgi Formlar›n› iki nüs-
ha olarak haz›rlayacaklard›r. Bu form kulüplerin ba¤l› bulunduklar› Futbol Federasyo-
nu Bölge Müdürlüklerince onaylanacakt›r. 

TEBL‹GATLARIN ‹LANI

Tertip Komitelerince verilen kararlar ile ‹l Disiplin Kurulu kararlar› ilgili kifli ve
kurulufllara yeri Tertip Komitelerince belirlenecek ‹LAN TAHTASINA as›lmak sure-
tiyle tebli¤ edilir.
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Tebligat konusunda Tertip Komiteleri kulüplerden taahhütname almak zorunda-

d›rlar. (Ek: 19)

AMATÖR KULÜPLER‹N L‹GE KATILACAKLARI KATEGOR‹LER‹ 

B‹LD‹RME ZORUNLULU⁄U  VE V‹ZE – REFERANS BEDELLER‹ :

a) Amatör kulüpler her y›l kat›laca¤› kategorileri bildirmek zorundad›rlar. Kat›la-

ca¤› kategorileri bildirdi¤i halde kat›lmad›¤› kategori olursa bir sonraki sezon, bildir-

di¤i halde kat›lmam›fl oldu¤u kategoride liglere al›nmazlar. Bu karar Futbol ‹l Temsil-

ciliklerince sezon bafl› ilan edilir.

b) ‹lgili kümelerde lige kat›lacak  Amatör Futbol Kulüpleri, Tescil Talimat›’n›n

hükümlerine göre vize formlar›n› doldurup, ASKF’lere Vize-Referans ifllemlerini yap-

t›racaklard›r (Ek: 25). ASKF’ler vize-referans belgeleri ve “vize-referans ücreti” aç›k-

lamas›yla bankaya yat›r›lan dekontlar› TFF Bölge Müdürlüklerine vereceklerdir. Böl-

ge Müdürlükleri vize-referans belgesi ve TFF hesab›na yat›r›lan banka dekontu olma-

yan kulüplerin lisans ifllemlerini yapmayacaklard›r. ASKF’ler bu belgelerin bir nüsha-

s›n›da illerdeki tertip komiteleri seçimlerinden ve gruplar›n belirlenmesinden önce

Futbol ‹l Temsilcilii¤ine vereceklerdir. Futbol ‹l Temsilcilikleri bu belgeleri kendi ar-

flivinde saklayacak olup, Amatör ‹fller Departman›na göndermeyeceklerdir.

c) ASKF’lerden  Vize-Referans alan kulüpler ise Futbol Federasyonu hesab›na 200

YTL yat›rmalar› gerekmektedir. ASKF’lerin alaca¤› Referans bedeli miktar› Federasyon

pay›n› geçemez.

Vize formunu doldurup ASKF’lerden Vize-Referans belgesini almayan kulüplerin

liglere kat›labilmesi için Futbol Federasyonu hesab›na 600 YTL yat›rmalar› gerek-

mektedir.

Vize-referans (lige kat›lma) bedelini yat›rmayan ve belgelerini ibraz etmeyen ta-
k›mlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyecek ve Futbol Federasyonu Bölge Mü-
dürlüklerinde lisans ifllemleri yap›lmayacakt›r.

Kulüpler vize-referans bedellerini Federasyonunun Türkiye Garanti Bankas› A.fi.
1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na yat›racaklard›r.

3 y›l üst üste liglere kat›lmayan kulüplerin tescilleri iptal edilir.
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AMATÖR FUTBOLCULARIN L‹SANSLARININ FEDERASYONCA 

VER‹LMES‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ESASLAR :

2008-2009 Futbol sezonunda ilk kez (filiz) lisans ç›kartma ve vize ifllemleri yapa-
cak olan futbolcular›n tescil ifllemleri transfer ve tescil dönemleri ile ba¤l› olmaks›z›n
31 May›s 2009 tarihine kadar yap›labilir. Amatör futbolcular›n transfer ifllemleri ise
28 Temmuz - 10 Ekim 2008 birinci, 1 Ocak - 13 fiubat 2009 ikinci tescil dönemle-
rinde gerçeklefltirilecektir (Bu sürelere Askeri Güç tak›mlar›da dahildir). 

Kulüplerin, vize, filiz lisans ve transfer ifllemleri ile ilgili belgelerinde, Bölge Mü-
dürlüklerince tereddütte kal›nmas› halinde, belgelerin as›llar›n›n verilmesi zorunludur.
As›llar›n› vermeyen kulüplerin lisans ifllemleri yap›lmaz.

Bu kitapta belirtilen tüm lisans ifllemleri erkekler kategorilerindeki futbolcular
içindir. Bayan futbolcular›n lisans ifllemleri bayan futbol kulüplerine ayr›ca duyurula-
cakt›r.

I- ‹LK KEZ (F‹L‹Z) L‹SANS ALACAKLAR ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER :

a) Foto¤rafl› nüfus cüzdan›n›n asl› ile birlikte arkal› önlü fotokopisi. (Nüfus cüz-
dan›nda resmi bulunmayanlara lisans verilmeyecektir.)

b) T.C. Vatandafll›k Kimlik Numaras›

c) Futbolcunun 2008-2009 sezonu için al›nm›fl (EK: 1)’deki doktor taraf›ndan fo-
to¤raf› da kaflelenmifl sa¤l›k raporu. (Foto¤rafs›z sa¤l›k raporu kabul edilmeyecektir.
Sa¤l›k raporu sadece Hastanelerden, Sa¤l›k Ocaklar›ndan, Hükümet Tabibli¤inden ve
Kamu Kurulufllar›n›n resmi doktorlar›ndan al›nmak  zorundad›r.)

d) Son alt› ay içinde çekilmifl iki adet foto¤raf

e) 18 yafl alt› futbolcular için Veli Muvafakatnamesi (Ek: 2) ve Taahhütname (Ek: 3)

al›nacakt›r.

f) 18 yafl üzeri futbolcunun hiçbir kulüpte lisansl› olmad›¤›na dair kendi imzas›n›
tafl›yan ve kulüp taraf›ndan da taahhütte bulunulan (EK: 3)’deki örne¤e uygun olarak

düzenlenmifl "TAAHHÜTNAME", 
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Efllerin boflanmas› halinde velayetin verildi¤i efl, ölümü halinde vukuatl› nüfus ka-

y›t örne¤ine göre hayatta olan eflin imzas› olacakt›r.

Federasyona sunulacak bu belgelerin aksi tespit edildi¤i takdirde ilgililer hakk›n-

da Futbol Disiplin, Futbol Müsabaka ve Amatör Futbol ve Transfer Talimatlar› hü-

kümleri uygulanacakt›r.

g) Filiz lisans ücretlerinin yat›r›ld›¤›na dair belge. 2008-2009 futbol sezonunda fi-

liz lisans bedeli 10 YTL.dir. Filiz lisans bedelleri Federasyonun Türkiye Garanti

Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na yat›r›-

lacakt›r.

Bir kulüp bir sezon içinde en fazla 100 adet filiz lisans ç›kartabilir.

1982 ve daha önce do¤mufl olan futbolcular filiz lisans ç›kartmak istediklerinde

Federasyon hesab›na 1000 YTL. yat›rd›klar› takdirde lisanslar› verilecektir.

Nüfus cüzdanlar›nda verilifl nedeni olarak kayb›ndan, yenileme ve de¤ifltirme iba-

resi yer al›yorsa nüfus müdürlüklerinden vukuatl› nüfus kayd› istenecektir.

2008-2009 Sezonunda 1997 ve daha büyük do¤umlular filiz lisans ç›kart›r. 1998

ve daha küçük do¤umlulara lisans ç›kart›lmaz. ‹lk kez (Filiz) lisans ç›kartacak olan

futbolcular›n tescil ifllemleri, transfer ve tescil dönemleri ile ba¤l› olmaks›z›n 31 Ma-

y›s 2009 tarihine kadar yap›labilir.

Filiz lisans belgeleri kulüpler taraf›ndan haz›rlanarak, Bölge Müdürlüklerine

ASKF’ler arac›l›¤› ile teslim edilir.

II- V‹ZELER : 2008-2009 sezonunda vize ifllemleri için herhangi bir ücret

al›nmayacakt›r. Kulüplerin mevcut lisansl› futbolcular›n›n vizelerinin yap›lmas› için

gerekli belgeler.

a) Son alt› ay içinde çekilmifl 2 adet foto¤raf.

b) Foto¤rafl› sa¤l›k raporu ( I/c) maddesinde belirtildi¤i gibi (EK: 1).
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c) 18 yafl alt› futbolcular için, futbolcu, veli ve kulüp taahhütnamesi (EK: 4).

d) 18 yafl üzeri futbolcular için, futbolcu ve kulüp taahhütnamesi (EK: 5).

e) Bir önceki sezona ait lisans›n asl›.

2007-2008 Sezonu ve öncesi lisans ç›kartm›fl olan 1998 ve daha küçük do¤umlu-

lar›n vize ifllemi yap›lacakt›r.

Kulüpler belgeleri ‹llerindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna veya ‹llerin-

de ASKF yoksa  ba¤l› bulunduklar› Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri-

ne ileteceklerdir.

Vize ifllemleri transfer ve tescil dönemlerine ba¤l› olmaks›z›n 31 May›s 2009 tari-

hine kadar yap›labilir.

Lisansl› bir amatör futbolcu aral›ks›z iki (2) sezon vize veya transfer ifllemi yapt›r-

mazsa serbest kal›r. Serbest kalan futbolcu diledi¤i kulüpte yeni lisans ç›kartabilir. Bu

tür futbolculardan filiz lisans bedeli olan 10 YTL. al›n›r. 

Ayn› sezon içerisinde vize ifllemi yap›lan futbolcunun hiçbir resmi müsabakada

oynanamas› halinde transfer ve tescil dönemleri içerisinde lisansiye oldu¤u kulübün

muvafakat› al›nmak suretiyle transferine izin verilir.

18 yafl alt› futbolcular di¤er gerekli belgelerinin yan›nda, EK: 12, EK: 13 ve

EK: 14’ü, 18 yafl üzeri futbolcular ise di¤er gerekli belgelerinin yan›nda EK: 15 ve

EK: 16’y› ekleyerek transfer ifllemini gerçeklefltirebilirler.

Filiz lisans ve vize ifllemlerinden dolay› ASKF’lere bir ücret yat›r›lmayacakt›r.

III- TRANSFER ‹fiLEMLER‹:

18 yafl›n› tamamlayan futbolcular, kulüplerin muvafakat›n› almaks›z›n transfer ve

tescil dönemleri içerisinde transfer yapabilirler. Ancak, 18 yafl›n› tamamlayan futbol-

cular›n 23 yafl›n› tamamlayaca¤› tarihe kadar yapacaklar› transferlerde futbolcunun ye-

ni kulübü taraf›ndan eski kulübüne 1500 YTL.lik katk› pay›n›n ödendi¤ine dair kulüp

belgesi veya katk› pay›n›n yat›r›ld›¤›na dair banka dekontunu ibraz etmeleri gerekir.
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23 yafl›n› tamamlayan amatör futbolcular›n transferlerinde eski kulübüne katk› pa-

y› ödenmez. 

Futbolcunun amatör statüsünde transferi, transfer ve tescil dönemlerinden birinde
mümkündür. Ayn› sezon içerisinde birinci transfer ve tescil döneminde tescil ifllemini
gerçeklefltiren bir futbolcunun, ikinci transfer ve tescil döneminde transferi mümkün
de¤ildir. Ancak, birinci transfer ve tescil döneminde tescil ifllemini gerçeklefltiren fut-
bolcunun kulübünün hiçbir resmi müsabakas›nda oynamamas› halinde ayn› veya bir
sonraki transfer ve tescil döneminde lisansl› oldu¤u kulübün muvafakat› al›nmak su-
retiyle transferine izin verilir.

‹kinci transfer ve tescil döneminde lisans ve tescil ifllemi yap›lan futbolcunun, ta-
kip eden sezonun birinci transfer ve tescil döneminde transferi mümkündür.

TRANSFER YAPAN 18 YAfi ALTI FUTBOLCULARIN
YEN‹ L‹SANS ‹fiLEMLER‹ ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER:

a) Nüfus cüzdan›n›n asl› ve arkal› önlü fotokopisi.

b) Foto¤rafl› sa¤l›k raporu (I/c) maddesinde belirtildi¤i gibi (EK: 1).

c) Son alt› ay içinde çekilmifl iki adet renkli foto¤raf

d) EK: 6’daki örne¤e uygun olarak düzenlenmifl yetki belgesi ve imza sirküleri.

e) Muvafakatname. (EK: 7’deki örne¤e uygun olarak düzenlenecek ve o sezon için
geçerli tarih kesinlikle yaz›lacakt›r.)

f) 18 yafl alt› futbolcular için veli muvafakatnamesi (EK: 2).

g) 2008-2009  Futbol sezonunda transfer ifllemlerinde, 1990 ve daha büyük do-
¤umlu futbolcular için ASKF’den referans belgesi al›nmas› durumunda 400 YTL.,
referans al›nmad›¤› takdirde 1200 YTL., 1991-1994 y›llar› aras› do¤umlu futbolcu-
lar için ASKF’den referans belgesi al›nmas› durumunda 120 YTL., referans al›nma-
d›¤› takdirde 360 YTL.nin Federasyonun Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent
Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na yat›r›ld›¤›na dair banka de-
kontunun asl›. 

1995 ve daha küçük do¤umlu futbolculardan Federasyonca transfer ücreti al›n-
mayacak olup bu futbolcular›n transferlerinde Filiz lisans ücreti olan 10 YTL. al›-
nacakt›r.

ASKF’lerin alaca¤› referans bedeli 1990 ve daha önce do¤umlu futbolcular için
Federasyon pay›n›n 1/3’ünü, 1991-1994 y›llar› aras› do¤umlu futbolcular için Fede-
rasyon pay›n›n 1/4’ünü geçemez.

2009-2010 Futbol Sezonunda muvafakatname bafllang›ç tarihi 01.07.2009’dur.

TRANSFER YAPAN 18 YAfi ÜZER‹ FUTBOLCULARIN 
YEN‹ L‹SANS ‹fiLEMLER‹ ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER:

a) Nüfus  cüzdan›n›n asl› ve arkal› önlü fotokopisi.

b) Foto¤rafl› sa¤l›k raporu (I/c maddesinde belirtildi¤i gibi)

c) Son alt› ay içinde çekilmifl iki adet foto¤raf

d) 2008-2009 Futbol sezonunda kulüplerin transfer ifllemlerinde federasyona yat›-
racaklar› bedel 1990 ve daha büyük do¤umlu futbolcular için ASKF’lerden referans
belgesi (EK: 11 ) al›nmas› durumunda 400 YTL., al›nmad›¤› takdirde 1200 YTL.nin
Federasyonun Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-
6297758 no’lu hesab›na yat›r›ld›¤›na dair banka dekontunun asl›.

ASKF’lerin alaca¤› referans bedeli Federasyon pay›n›n 1/3’ünü geçemez.

e) 18-23 yafllar› aras›ndaki futbolcular›n transferlerinde katk› pay›n›n ödendi¤ine
dair kulüp belgesi (EK: 8) ve (EK: 6)’daki örne¤e uygun olarak düzenlenmifl yetki bel-
gesi ve imza sirküleri veya katk› pay› miktar› olan 1.500 YTL.n›n eski kulübüne öden-
mek üzere Federasyonun Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi
Müdürlü¤ü 186-6297756 no’lu hesab›na yat›r›ld›¤›na dair banka dekontu.

f) Futbolcunun tescilli bulundu¤u en son kulübünden ayr›ld›¤›n› belirten “Trans-
fer Bilgi Formu” (EK: 9). Bu form eski kulübüne PTT kanal› ile iadeli taahhütlü ola-
rak gönderilecek olup, gönderildi¤ine dair belge ve Bilgi Formu’nun bir örne¤i, 18-23
yafllar› aras›ndaki futbolcunun transferinde “Katk› Pay›n›n Ödendi¤ine Dair Belgeyi
(EK: 8) ve (EK: 6) alan futbolcular›n “Transfer Bilgi Formu” doldurmalar›na gerek
yoktur.
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AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI :

Profesyonel Futbolcular›n Statüsü ve Transferleri Talimat›’n›n 5 nci

maddesi hükümleri gere¤ince;

1) Amatör bir futbolcu, 15 yafl›n› doldurmufl olmas› kayd›yla, bu talimat hü-

kümlerine uygun olarak profesyonel futbolcu statüsünü kazanabilir. 18 ya-

fl›n alt›ndaki amatör futbolcular›n p rofesyonel statüye geçifllerinde, ad›na

tescilli olduklar› kulübün yaz›l› muvafakat›n›n al›nmas› zorunludur.

2) Kulüpler, en az 12 ay süre ile kendisinde tescilli olan amatör futbolcular›

ile tescil dönemleriyle s›n›rl› olmaks›z›n profesyonel sözleflme imzalaya-

bilirler. Profesyonellikten amatörlü¤e dönüfl yapan futbolcular bu haktan

yararlanamazlar. 

3) Birinci transfer ve tescil döneminde bir kulüp ad›na tescili yap›lan amatör

futbolcular›n ikinci transfer ve tescil döneminde profesyonelli¤e geçmele-

ri için futbolcunun yafl›na bak›lmaks›z›n, mevcut amatör tescil iflleminden

kulübü ile karfl›l›kl› olarak vazgeçmeleri zorunludur. 

“Birinci transfer ve tescil döneminde bir kulüp ad›na tescili yap›-

lan amatör futbolcular›n, ikinci transfer ve tescil döneminde profesyonelli-

¤e geçmeleri halinde, yap›lm›fl olan tescil iflleminden karfl›l›kl› olarak vaz-

geçildi¤ini gösteren belge 23 yafl›n alt›ndaki futbolcular için EK : 20, ve 23

yafl›n üstündeki futbolcular için EK : 21’dir.”

AMATÖRLÜK STATÜSÜNÜN YEN‹DEN KAZANILMASI :

Profesyonel Futbolcular›n Statüsü ve Transferleri Talimat›’n›n 6 nc›

maddesi gere¤ince ;

1) Profesyonel futbolcular›n herhangi bir tazminat ödemeden amatör statüsü-

nü yeniden kazanabilmesi için kulübü ile olan sözleflmesinin süresinin hi-

tam› veya hakl› sebeple fesih ya da karfl›l›kl› mutabakatla sona ermesi ge-

rekir. Sözleflmenin haks›z feshi hallerine iliflkin taraflar›n tazminat hakk›

B‹R‹NC‹ TRANSFER DÖNEM‹NDE TESC‹L ‹fiLEM‹ GERÇEKLEfiT‹R‹L‹P 
H‹ÇB‹R MÜSABAKADA OYNAMAMIfi OLAN FUTBOLCULARIN AYNI VEYA 
B‹R SONRAK‹ TRANSFER VE TESC‹L DÖNEM‹NDE TRANSFER YAPMASI :

Birinci transfer ve tescil döneminde tescil ifllemini gerçeklefltiren futbolcunun, ku-
lübünün hiçbir resmi müsabakas›nda oynamamas› halinde ayn› veya bir sonraki trans-
fer ve tescil döneminde lisansl› oldu¤u kulübün muvafakat› al›nmak suretiyle transfer
yapabilmesi için 18 yafl alt› futbolcular di¤er gerekli belgelerinin yan›nda EK: 12, EK:
13 ve EK: 14’ü, 18 yafl üzeri futbolcular ise di¤er gerekli belgelerinin yan›nda EK: 15
ve EK: 16’y› ekleyerek transfer ifllemini gerçeklefltirebilirler.

18 YAfi ALTI FUTBOLCULARIN ‹fiLEMLER‹NDE VEL‹ ‹MZASI :

18 Yafl alt› futbolcular›n filiz lisans, vize ve transfer ifllemlerinde veli imzas›n›n ol-
mas› zorunludur. Velinin yerine bir baflka kiflinin imza atmas› halinde bu durumdan ku-
lüp sorumlu olup ilgili kulüp hakk›nda Futbol Disiplin Talimat› hükümleri uygulan›r.

KAYIP L‹SANSIN ÇIKARTILMASI :

Amatör futbolcular›n lisans›n›n kay›p olmas› halinde, lisansl› oldu¤u kulübün ya-
z›l› baflvurusu üzerine (EK: 10) yeni lisans ç›kart›l›r. Kay›p lisans›n yeniden ç›kart›l-
mas› durumunda 10 YTL. lisans ücreti al›n›r.

KULÜPLER‹N V‹ZE-REFERANS,  YEN‹ TESC‹L, V‹ZE VE TRANSFER 

‹fiLEMLER‹NE A‹T BELGELER‹ TESL‹M EDECEKLER‹ YERLER

a) Kulüpler, haz›rlayacaklar› vize-referans, yeni tescil (filiz), vize ve transfer bel-
gelerini illerindeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlar›na teslim edecekler ve ku-
lüplere iade tarihleri ilgili Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlar›nca bildirilecektir.

b) Artvin, Ardahan, Tunceli, Siirt ve fi›rnak illerinde ASKF olmad›¤›ndan bu iller-
deki kulüpler lisans ifllemlerini do¤rudan ba¤l› bulunduklar› Türkiye Futbol Federas-
yonu Bölge Müdürlük ve Temsilciliklerinde yapt›rabileceklerdir. Bu illerin kulüpleri
önce 200 YTL. tutar›ndaki vize-referans ücretini Federasyon hesab›na yat›racaklard›r.
Bankaya yat›rd›klar› vize-referans ücreti belgesinin bir nüshas›n› da illerindeki müsa-
bakalara kat›labilmeleri için Futbol ‹l Temsilcisine vereceklerdir.
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sakl›d›r. Her iki halde de, futbolcunun profesyonel statüde oynam›fl oldu-

¤u en son resmi müsabakadan en az 30 günlük bir süre geçmesi flartt›r. 

2) Amatör futbolcular için belirlenen tescil dönemlerinin birinde amatörlü¤e
dönüfl yapan futbolcular, takip eden ilk transfer ve tescil döneminde yeni-
den profesyonelli¤e geçifl yapamazlar. 

3) Amatörlük statüsüne dönüfl yapan futbolcunun 30 ay içerisinde yeniden
profesyonellik statüsünü kazanmas› durumunda; yeni kulübü Profesyonel
Futbolcular›n Statüsü ve Transferleri Talimat›n›n 16. maddesine ve Ek-1
hükümlerine uygun olarak yetifltirme tazminat› ödemekle yükümlüdür.
Ancak bu halde, futbolcunun amatör statüsünü kazand›¤› kulübün yetifltir-
me tazminat› talep etme hakk› yoktur.

Amatör statüsünü yeniden kazanmak isteyen ve yukar›daki flartlara sa-
hip olan profesyonel futbolcular;  amatörlü¤e dönüfl dilekçeleri ile (Bu di-
lekçede futbolcunun hangi kulüp ad›na amatörlü¤e dönüfl yapaca¤›n›n be-
lirtilmifl olmas› zorunludur.) amatörlü¤e dönecekleri kulüp ad›na doldurul-
mufl tescil evraklar›n›n illerindeki ASKF Baflkanl›klar› kanal› ile TFF Böl-
ge Müdürlüklerine vereceklerdir.

Futbolcular›n dilekçeleri ile varsa karfl›l›kl› sona erme belgeleri, futbol-
cular›n kiflisel dosyalar›na konulmak üzere TFF Profesyonel Futbolcu Tes-
cil ‹flleri Müdürlü¤ü’ne, TFF Bölge Müdürlükleri taraf›ndan gönderilir.

Düzenlenen tescil belgeleri TFF Bölge Müdürlükleri taraf›ndan ince-
lendikten sonra uygun olan futbolcular›n ad› soyad›, sözleflmeli bulundu¤u
kulüp ad› ve kulüp kodu ile amatör statüsünü yeniden kazanaca¤› kulüp ad›
ve kulüp kodu yaz›l› liste TFF Profesyonel Futbolcu Tescil ‹flleri Müdürlü-
¤ü’ne gönderilir.

Profesyonel Futbolcu Tescil ‹flleri Müdürlü¤ü’ne bildirilen futbolcula-
r›n kiflisel dosya durumlar› incelendikten sonra amatör statüsünü yeniden
kazanmalar›nda sak›nca bulunmayan futbolcular›n, amatör statüdeki tescil
ifllemi yap›l›r.
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Profesyonel futbolcu statüsünde iken kendi kulübünde amatör futbolcu

statüsüne geçecek futbolculardan referans belgesi aranmaz. Baflka bir ku-

lüpte amatör statüsünü kazanacak olan futbolcular›n illerindeki ASKF’ler-

den vize-referans belgesi alanlar›n 400 YTL, almayanlar›n ise 1200 YTL’s›-

n› TFF’nin Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi

Müdürlü¤ü 186-6297758 nolu hesab›na yat›rmalar› ve tescil için gereken

evraklar ile birlikte ASKF’ler arac›l››¤› ile TFF Bölge Müdürlüklerine ver-

meleri halinde yeni kulüpleri ad›na lisans TFF taraf›ndan düzenlenir.

2008 – 2009 Sezonunda amatör futbolcu statüsünde müsabakalarda oy-

nayan futbolcular›n, ayn› sezon içerisinde profesyonelli¤e geçmeleri ve yu-

kar›daki flartlara uygun olarak yeniden amatörlü¤e dönüfl yapmak isteme-

leri halinde, bu futbolcular›n amatörlü¤e dönüfl ifllemleri yap›l›r, ancak se-

zon sonuna kadar amatör lig müsabakalar›nda oynat›lmas›na izin verilmez. 

YET‹fiT‹RME TAZM‹NATI :

Profesyonel Futbolcular›n Statüsü ve Transferleri Talimat›’n›n 15 nci

maddesi gere¤ince ;

1) Futbolcular›n e¤itimi ve yetifltirilmesi 12–23 yafllar› aras›nda gerçekleflir.

Yetifltirme tazminat›n›n hesaplanmas›nda TFF kay›tlar› esas al›n›r ve he-

saplama e¤itimin fiilen bafllad›¤› tarihten itibaren yap›l›r. 

2) Yetifltirme tazminat›n›n hesab›nda kulüpler, yetifltirme yat›r›mlar›na göre

dört ayr› kategoriye ayr›l›r. TFF, her y›l birinci transfer ve tescil dönemin-

den önce kulüplerin dâhil oldu¤u kategorileri ve bu kategorilerin sezonluk

yetifltirme tazminat› miktarlar›n› tespit ve ilan eder. 

3) Yetifltirme tazminat›n›n ilgili kulüplerin r›zas›yla belirlenmesi ve ödenme-

si esas olup, bu husustaki uyuflmazl›klar, Uyuflmazl›k Çözüm Kurulu tara-

f›ndan karara ba¤lan›r.
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4) Tazminat kural olarak 23 yafl›n doldurulmas›na kadar futbolcunun profes-

yonel olarak yapaca¤› her transferinde ödenir. Geçici transferlerde ise ta-

limattaki istisnai hükümler hariç yetifltirme tazminat› ödenmez. 

5) Hesaplamalarda, kulüplerin ilgili transferin yap›ld›¤› tarihte bulunduklar›

kategorileri esas al›n›r.

6) Yetifltirme tazminat›n›n mevcudiyeti, fesih tazminat›n›n uygulanmas›na

engel teflkil etmez. Sözleflmenin feshi, kulübün haks›z bir eylemine daya-

l› ise söz konusu kulüp yetifltirme tazminat› talep edemez.

7) Yetifltirme tazminat›n›n hesab›nda yafl tashihleri dikkate al›nmaz.

8) Futbolcunun 23 yafl›n› doldurulmas› halinde kulüp de¤ifltirmelerinde ye-

tifltirme tazminat› ödenmez.

YET‹fiT‹RME TAZM‹NATININ HESAPLANMASI VE 

ÖDENMES‹:

Yetifltirme tazminat›, amatör futbolcunun profesyonelli¤e geçiflinde ve

profesyonel statüsünü bozmadan yapaca¤› transferlerde ödenir.

I–Profesyonelli¤e Geçiflte Tazminat›n Hesaplanmas› ve Ödenmesi:

Futbolcunun ilk profesyonelli¤e geçiflinde yetifltirme tazminat›, futbolcu-

yu yetifltiren kulüplerin kategorileri ve bu kategoriler için TFF taraf›ndan be-

lirlenmifl sezonluk yetifltirme tazminat› miktar› esas al›narak hesaplan›r. Bu-

nunla birlikte, genç futbolculara ait yetifltirme tazminat›n›n yüksek seviyede

saptanmamas› için futbolcunun 12. yafl›na girdi¤i ve 15. yafl›n› tamamlad›¤›

sezonun sonuna kadar olan dört sezonluk transfer ve tescil döneminde, kulüp-

lerin kategorilerine bak›lmaks›z›n dördüncü kategorinin sezonluk yetifltirme

tazminat› masraflar›na dayan›larak yetifltirme tazminat› hesaplan›r.

Bunun için futbolcuyu 12 yafl›ndan itibaren yetifltiren eski kulüplerin ka-

tegorilerindeki yetifltirme tazminat› miktar› o kulüpteki amatör olarak tescilli
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oldu¤u sezon say›s› ile çarp›l›r. Ayn› sezon içerisinde birden fazla kulübe tes-

cili yap›lm›fl amatör futbolcular›n profesyonelli¤e geçmeleri halinde, o sezon

içerisinde sadece en son tescil edildi¤i kulübün yetifltirme tazminat› talep et-

me hakk› vard›r. Bu flekilde ortaya ç›kan yetifltirme tazminat›, ilgili kulüp ve-

ya kulüplere, futbolcu ile profesyonellik sözleflmesi imzalayan yeni kulüp ta-

raf›ndan sözleflmenin tescilinden önce ödenir veya bu kulüplere ödenmek

üzere TFF nezdinde muhafaza edilir. Söz konusu ödemenin yap›ld›¤›n› göste-

ren belgeler TFF’ye ibraz edilmedikçe sözleflme tescil edilmez.

Profesyonel Futbolcular›n Statüsü ve Transferleri Talimat›’n›n 5 nci

maddesi hükümleri gere¤i 18 yafl›ndan küçük futbolcular›n profesyonelli¤e

geçifllerinde kulüp muvafakat›n›n al›nmas› zorunlu olup, yetifltirme tazmi-

nat›n›n TFF hesaplar›na yat›r›lmas› suretiyle futbolcunun profesyonelli¤e

geçifline izin verilmez.

18 yafl›n üzerindeki futbolcular için, futbolcunun sözleflme imzalad›¤›

yeni kulübü taraf›ndan yetifltirme tazminat›n›n Federasyon hesab›na yat›-

r›lmas› halinde, yetifltirme tazminat›n›n ödendi¤ine dair belgenin futbolcu-

nun amatör statüde kay›tl› oldu¤u kulüp veya kulüpler taraf›ndan düzen-

lenmesi gerekmektedir. Lisans ve tescil ifllemleri esnas›nda banka dekontu

yetifltirme tazminat›n›n ödendi¤ine dair belge niteli¤inde olup, Federasyon

hesab›na yetifltirme tazminat› yat›r›lm›fl olmas›na ra¤men, ekte sunulan ye-

tifltirme tazminat›n›n ödendi¤ine dair belgeleri onaylayan kulüplere, futbol-

cunun profesyonelli¤e geçifl yapt›¤› kulübün muvafakat› olmadan yetifltir-

me tazminat› ödemesi yap›lmaz. 

Profesyonelli¤e geçifl yapan futbolcular için kullan›lacak “Yetifltirme

Tazminat›n›n Ödendi¤ine Dair Belge” örnekleri EK : 22 ve EK : 23 dedir.

EK : 22 yetifltirme tazminat›na karfl›l›k Dernek Makbuzu karfl›l›¤› bir

bedel al›nmas› halinde, EK : 23 ise Yetifltirme tazminat› hakk›ndan feragat

edilmesi halinde kullan›l›r. 18 yafl›ndan küçük futbolcular için EK 22 ve EK
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23 belgesinin futbolcunun kay›tl› oldu¤u amatör kulüp taraf›ndan onaylan-

mas› halinde, bu belgeler ayn› zamanda kulüp muvafakat› olarak kabul edi-

lir.

II- Futbolcunun Profesyonel Statüsünü Bozmadan Yapaca¤› Müte-

akip Transferlerde Yetifltirme Tazminat›n›n Hesaplanmas› ve Ödenmesi:

A) Profesyonel futbolcunun alt kategoriden üst kategoride bir kulübe

transfer olmas› halinde;

1) Eski kulübün söz konusu futbolcu için daha önce ödemifl oldu¤u yetifl-

tirme tazminat›,

2) Ayr›ca, eski kulübündeki tescil süresi ile futbolcunun transfer oldu¤u

kulübün kategorisi için TFF taraf›ndan belirlenmifl sezonluk yetifltirme tazmi-

nat›n›n çarp›m› ile ortaya ç›kan futbolcunun son kulübündeki yetifltirme taz-

minat›;

yeni kulüp taraf›ndan futbolcunun sözleflmesinin sona erdi¤i kulübe ödenir.

Ayr›ca futbolcunun ayn› sezon içerisinde daha üst kategorideki bir kulübe

transfer olmas› halinde, futbolcunun son kulübünün yetifltirme tazminat› hak-

lar› sakl› kalmak kayd› ile önceki kulübün yetifltirme tazminat›ndan kaynak-

lanan kayb› yeni kulüp taraf›ndan ödenir.

Futbolcunun ayn› sezon içerisinde daha üst kategorideki bir kulübe geçici

transfer olmas› halinde, önceki kulübün yetifltirme tazminat›ndan kaynakla-

nan kayb› futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp taraf›ndan ödenir. An-

cak, futbolcunun müteakip transferlerinde geçici kulübün yetifltirme tazminat

talep etme hakk› yoktur.

Futbolcunun son kulübüne tescil süresinin bir sezondan az olmas› halinde,

yetifltirme tazminat› hesab›nda bir sezonluk tazminat tutar› esas al›n›r.
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Söz konusu ödemelerin yap›ld›¤› belgelendirilmeden veya tazminat tutar-

lar› ilgili kulübe ödenmek üzere TFF nezdinde muhafaza edilmeden futbolcu-

nun yeni kulübü ad›na tescili gerçeklefltirilmez. 

B) Profesyonel futbolcunun ayn› kategorilerdeki kulüpler aras›nda

transfer olmas› halinde; 

Futbolcunun en son kay›tl› oldu¤u kulüpteki tescil süresi dikkate al›narak,

son kulüpteki tescilli oldu¤u sezon say›s› ile Federasyonca o kategori için be-

lirlenmifl olan sezonluk yetifltirme tazminat›n›n çarp›m› ile hesaplanan yetifl-

tirme tazminat›, futbolcunun kay›tl› oldu¤u son kulübe, yeni kulüp taraf›ndan

ödenir. 3. ve 4. kategorilerdeki bir futbolcunun ayn› kategori içerisinde kulüp

de¤ifltirmesi halinde, kay›tl› oldu¤u son kulübün önceki transfer için ödemifl

oldu¤u yetifltirme tazminat› yeni kulüp taraf›ndan ayr›ca ödenir.

Ayr›ca, futbolcunun ayn› sezon içerisinde üst kategorideki bir kulübe

transfer olmas› halinde, futbolcunun son kulübünün yetifltirme tazminat› hak-

lar› sakl› kalmak kayd› ile, önceki kulübün yetifltirme tazminat›ndan kaynak-

lanan kayb› yeni kulüp taraf›ndan ödenir.

Futbolcunun ayn› sezon içerisinde üst kategorideki bir kulübe geçici trans-

fer yapmas› halinde, önceki kulübün yetifltirme tazminat›ndan kaynaklanan

kayb› futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp taraf›ndan ödenir. Ancak,

futbolcunun müteakip transferlerinde geçici kulübün yetifltirme tazminat› ta-

lep etme hakk› yoktur.

Futbolcunun son kulübüne tescil süresinin bir sezondan az olmas› halinde,

yetifltirme tazminat› hesab›nda bir sezonluk tazminat tutar› esas al›n›r.

Söz konusu ödemelerin yap›ld›¤› belgelendirilmeden veya tazminat tutar-

lar› ilgili kulübe ödenmek üzere TFF nezdinde muhafaza edilmeden futbolcu-

nun yeni kulübü ad›na tescili gerçeklefltirilmez.



C) Profesyonel futbolcunun yüksek kategorideki bir kulüpten düflük

kategorideki bir kulübe transfer olmas› halinde;

Futbolcunun transfer oldu¤u kulübün kategorisine bak›larak yetifltirme

tazminat› hesaplan›r. Hesaplama en son kulüpteki tescilli oldu¤u sezon say›s›

ile transfer oldu¤u kulüp için TFF taraf›ndan belirlenmifl sezonluk yetifltirme

tazminat›n›n tutar› ile çarp›larak yap›l›r. Ortaya ç›kan yetifltirme tazminat› fut-

bolcunun yeni kulübü taraf›ndan en son tescilli oldu¤u kulübe ödenir.

Ayr›ca, futbolcunun ayn› sezon içerisinde üst kategorideki bir kulübe

transfer olmas› halinde, futbolcunun son kulübünün yetifltirme tazminat› hak-

lar› sakl› kalmak kayd› ile, önceki kulübün yetifltirme tazminat›ndan kaynak-

lanan kayb› yeni kulüp taraf›ndan ödenir.

Futbolcunun ayn› sezon içerisinde üst kategorideki bir kulübe geçici trans-

fer yapmas› halinde, önceki kulübün yetifltirme tazminat›ndan kaynaklanan

kayb› futbolcuyu geçici olarak transfer eden kulüp taraf›ndan ödenir. Ancak,

futbolcunun müteakip transferlerinde geçici kulübün yetifltirme tazminat› ta-

lep etme hakk› yoktur.

Futbolcunun son kulübüne tescil süresinin bir sezondan az olmas› halinde,

yetifltirme tazminat› hesab›nda bir sezonluk tazminat tutar› esas al›n›r.

Söz konusu ödemelerin yap›ld›¤› belgelendirilmeden veya tazminat tutar-

lar› ilgili kulübe ödenmek üzere TFF nezdinde muhafaza edilmeden futbolcu-

nun yeni kulübü ad›na tescili gerçeklefltirilmez.

Birinci, ikinci ve üçüncü kategorideki bir kulüpte profesyonel olarak ka-

y›tl› olan futbolcunun, dördüncü kategorideki bir kulübe transfer olmas› ha-

linde yetifltirme tazminat› ödenmez. Ancak, futbolcunun iki y›l içerisinde ye-

niden üst kategorideki bir kulübe transfer olmas› halinde, eski kulübün yetifl-

tirme tazminat talep etme haklar› sakl›d›r.
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YET‹fiT‹RME TAZM‹NATI M‹KTARLARI VE KULÜPLER‹N 

KATEGOR‹LER‹:

2008 – 2009 Futbol Sezonu için TFF Yönetim Kurulu taraf›ndan karara

ba¤lanan ve TFF’nin resmi internet sitesi ( tff.org ) da ilan edilmek suretiyle

yürürlü¤e giren yetifltirme tazminat› aç›s›ndan kulüplerin kategorileri ve bu

kategorilerin sezonluk yetifltirme tazminat› miktarlar› afla¤›da belirtilmifltir :

KULÜPLER‹N SEZONLUK YET‹fiT‹RME 

KATEGOR‹LER‹ TAZM‹NATI M‹KTARLARI

B‹R‹NC‹ KATEGOR‹ ..........................................40.000 EURO

(Turkcell Süper Ligi Kulüpleri)

‹K‹NC‹ KATEGOR‹.............................................20.000 EURO

(Bank Asya 1. Lig Kulüpleri)

ÜÇÜNCÜ KATEGOR‹..........................................5.000 EURO

(TFF 2. Lig Kulüpleri

DÖRDÜNCÜ KATEGOR‹....................................2.500 EURO

(TFF 3. Lig ve Amatör Liglerde 

yer alan Kulüpler)



S‹LAH ALTINA ALINAN AMATÖR FUTBOLCULAR

Silah alt›na al›nan futbolcular terhis edilmedikçe tescilli bulunduklar› kulüplerin

müsabakalar›na kat›lamazlar. Transfer dönemleri belirli tarihlerde oldu¤u için futbol-

cular silah alt›ndayken transfer ifllemi yapabilirler, ancak terhis edilmedikçe yeni ku-

lüplerinde oynayamazlar. Askeri sivil personel bu hükmün d›fl›ndad›r.

Silah alt›na al›narak ilk kez askeri güçlerde lisans ç›karan futbolcular terhislerin-

den sonra, yeni tescillerini askeri kulüplerdeki resmi yar›flmalara kat›l›p kat›lmad›kla-

r›na bak›lmaks›z›n Federasyonca belirlenen tescil dönemlerinde diledikleri kulübe

yapt›rabilirler. Silah alt›na al›nan futbolcular askeri güçler ad›na lisans ç›kartarak mü-

sabakalarda oynayabilirler. Silah alt›na al›nmadan önce bir kulüpte tescilli bulunan

futbolcular terhis olmak kayd› ile silah alt›na al›nmadan önceki kulüplerine hiçbir bel-

ge aranmaks›z›n tescil dönemlerinin d›fl›nda da dönebilirler.

YABANCI UYRUKLU FUTBOLCULARIN TESC‹L-V‹ZE VE 

TRANSFER ‹fiLEMLER‹

Amatör futbol kulüplerinde yabanc› uyruklu futbolcunun kendisi taraf›ndan Tür-

kiye’de en az bir y›l oturma izni alm›fl olan en çok 2 yabanc› uyruklu futbolcu için tes-

cil ifllemi yap›l›r.

a) Yabanc› uyruklu futbolcu tescil ifllemleri Federasyonca belirlenmifl transfer ve

tescil dönemleri içinde gerçekleflir.

b) Yabanc› uyruklu futbolcular›n Uluslararas› transferinde FIFA Kurallar› geçer-

lidir.

Türkiye’de transfer yapacak olan yabanc› uyruklu futbolcular›n transfer ve lisans

ifllemlerinde Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimat› hükümleri uygulan›r.

c) Uluslararas› transferi yap›lan profesyonel futbolcular›n, Türkiye’de amatör sta-

tüde lisans alabilmeleri için Federasyonca Uluslararas› Transfer Tescil Sertifikas›’n›n

al›nm›fl olmas›n›n yan› s›ra, geldi¤i ülkede profesyonel statüde en son oynad›¤› resmi

müsabaka tarihi üzerinden 30 günlük bir sürenin geçmifl olmas› zorunludur.

41

d) Türkiye’de herhangi bir kulübe tescil ifllemi (filiz lisans) yapt›rd›ktan sonra,

baflka bir ülkede tescilli oldu¤u tespit edilen yabanc› üyruklu futbolcular›n bu durumu

tespit edildi¤inde, lisans ve tescil ifllemleri iptal edilir. Durum, ad› geçen Ulusal Fede-

rasyona bildirilir. ‹ptal tarihinden itibaren bir y›l süre geçmeden Türkiye’de tescil ifl-

lemi yap›lmaz.

e) Türkiye’de herhangi bir kulüpte tescilli iken, yabanc› bir ülkenin resmi müsaba-

kalar›na kat›ld›¤› tespit edilen yabanc› uyruklu futbolcu bu durumun tespiti halinde Di-

siplin Kurulu’na sevk edilir. Ancak, kendi milli tak›mlar›n›n maçlar›nda oynamalar›

bu hükmün d›fl›ndad›r.

f) Yabanc› uyruklu futbolcular›n belgeleri, kulüpleri taraf›ndan eksiksiz olarak Fe-

derasyon Bölge Müdürlükleri kanal› ile Amatör ‹fller Departmanl›¤›na gönderilir.

Amatör ‹fller Departmanl›¤›nca lisans ve tescil iflleminin yap›lmas› uygun görülmedi-

¤i sürece lisans ve tescil ifllemi yap›lmaz.

Di¤er ülke Futbol Federasyonlar›na ba¤l› kulüplerden transfer ifllemi yap›lacak ya-

banc› uyruklu futbolcular›n tescil ifllemi için (EK: 17) ve (EK: 18)’de belirtilen bilgi-

leri içeren baflvurular›n› Türkiye Futbol Federasyonu Amatör ‹fller Müdürlü¤ü’ne Böl-

ge Müdürlükleri kanal› ile vererek ilgili Federasyondan Uluslararas› Transfer Tescil

Sertifikas› talep edilecektir.

Uluslar aras› Transfer Tescil Sertifikas› talebinde bulunan yabanc› uyruklu futbol-

culardan Türkiye Futbol Federasyonunca lisans verilmesine karar verilen futbolcula-

r›n kulüpleri TFF’nin Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi

Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na 3000 YTL. lisans ifllemi bedelini yat›rarak

banka dekontunu di¤er belgelerle birlikte ifllem yapt›raca¤› TFF Bölge Müdürlü¤üne

vereceklerdir.

Yabanc› uyruklu futbolcular›n tescil ve transfer ifllemleri Federasyonca belirlenen

tescil dönemleri içinde yap›l›r.
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YURT DIfiINDA TESC‹L ED‹LM‹fi T.C. VATANDAfiI 

FUTBOLCULARIN YEN‹ TESC‹L VE TRANSFER ‹fiLEMLER‹

Yurt d›fl›nda bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandafl› amatör futbolcular

gelmifl oldu¤u ülke Federasyonuna ba¤l› kulüplerden transfer ifllemi yap›larak Türki-

ye’de herhangi bir kulüpte lisans ç›kartacaklar› zaman, (EK: 17) ve (EK: 18)’de belir-

tilen belgeler ile birlikte kulüpleri taraf›ndan TFF’nin Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1.

Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na 1000 YTL. lisans bede-

li yat›r›larak banka dekontunu ifllem yapt›raca¤› TFF Bölge Müdürlü¤üne verecekler-

dir.

Yurt d›fl›nda bir spor kulübünde tescili bulunan T.C. vatandafl› futbolcunun gelmifl

oldu¤u ülke Federasyonundan Uluslararas› Transfer Tescil Sertifikas› istenecektir

Bu konumdaki Futbolcular›n, tescil ve transfer ifllemleri Federasyonca belirlenen

tescil dönemleri içinde geçerlidir.

TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESC‹L ED‹LECEK 

KULÜPLERDE ARANACAK KR‹TERLER VE TESC‹L BEDELLER‹

5253 Say›l› Dernekler Yasas›’na göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonuna

tescil ifllemini yapt›rmak isteyen Futbol Kulüpleri veya Futbol branfl› olan kulüpler,

Federasyonca belirlenecek kriterlere göre baflvuruda bulunabilirler.

Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgele-

ri süresinde vermeyen veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yat›rmayan kulüp-

lerin tescil ifllemi yap›lmaz.

Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonra-

dan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.

FUTBOL KULÜPLER‹N‹N TESC‹L‹ ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER

Futbol tescili yapt›racak kulüpler afla¤›daki belgeleri 3 adet dosya halinde haz›rla-

yarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör ‹fller Müdürlü¤ü’ne vereceklerdir.
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a) Taahhütname (Ek: 26) (Bu belge kesinlikle noter onayl› olacakt›r.)

b) ‹l Dernekler Müdürlü¤ünce onaylanm›fl kulüp tüzü¤ü

c) Kulübün en son yapt›¤› Genel Kurul Toplant› Tutana¤›

d) Kamu Kurum ve Özel Kurulufllara ba¤l› olarak kurulan kulüplerin ba¤l› bulun-
duklar› Kamu Kuruluflu veya Özel Kurulufltan al›nm›fl izin belgesi.

e) Kulüplerin ba¤l› bulunduklar› ASKF’lerden al›nacak referans belgesi (Ek: 27)

f) Bilgi formu (Ek: 28)

Amatör ‹fller Müdürlü¤ü’ne yap›lan tescil baflvurular›, Federasyonca oluflturulacak
bir kurul taraf›ndan yerinde incelenir. Kulübün kendisine ait bir futbol sahas›n›n olup
olmad›¤› veya bir baflka kurulufla ait uygun bir sahan›n kullan›mlar›na verilip verilme-
di¤inin incelenmesini bu kurul yapacakt›r. Tescili uygun görülen kulüpler için uygun-

luk belgesinin (Ek: 24) düzenlenmesinin ard›ndan tescil ifllemi yap›l›r.

YEN‹ TESC‹L ED‹LEN KULÜPLER‹N L‹GLERE KATILIMI

Tescillerine izin verilen kulüpler ilk y›l illerinde düzenlenen Gençler kategori-
lerindeki liglerden en az birine kat›lmak zorundad›rlar. ‹kinci y›l illerin Büyükler kat-
egorisinin en alt kümesinden liglere kat›lmalar› yan› s›ra Gençler kategorisindeki müs-
abakalara kat›lmalar› zorunludur. Tescili yap›lan kulübün bulundu¤u ilde Gençler kat-
egorisinde lig bulunmuyorsa veya tescili yap›lan kulüp askeri güç, üniversite kulübü
ise illerindeki Büyükler kategorisinin en alt ligine kat›labilirler.

Federasyon uygun gördü¤ü takdirde tesciline izin verilen kulübe, Gençler kate-
gorisindeki liglerden en az birine kat›lmas› flart›yla ayn› sezon içinde Büyükler kate-
gorisinin en alt kümesindeki lige kat›lmas›na izin verebilir.

FUTBOL KULÜPLER‹ TESC‹L TAL‹MATINA GÖRE TESC‹L 

TALEB‹NDE BULUNACAK AMATÖR KULÜPLERDEN ALINACAK

ÜCRETLER;

a) Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir ‹llerinden tescil talepleri uygun görülecek kulüpler

Federasyonun hesab›na (3000 YTL.) tescil bedeli yat›racaklard›r.
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b) Bu illerin d›fl›nda kalan illerden tescil talepleri uygun görülecek kulüpler ise

Federasyon hesab›na (500 YTL.) tescil bedeli yat›racaklard›r.

Bayan futbol kulübü tescillerinde yukar›da belirtilen tescil ücretlerinin yar›s› al›-

n›r. Daha önce bayan futbol tak›m› kuran kulüpler, erkekler kategorisinde faaliyet gös-

termek isterlerse belirlenen rayiç ücretin 1/2’sini yat›rmalar› gerekmektedir.

Kulüpler tescil ücretlerini, Futbol Federasyonunun Türkiye Garanti Bankas› A.fi.

1. Levent Ticari fiubesi Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na yat›racaklard›r.

KULÜPLER‹N ‹S‹M VE RENK DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ YAPAB‹LMES‹ ‹Ç‹N 

FEDERASYONA VERMES‹ GEREKEN BELGELER:

Futbol Kulüpleri Tescil Talimat› gere¤ince ‹sim ve Renk de¤iflikli¤i yapmak iste-

yen kulüpler afla¤›da yaz›l› belgeleri Amatör ‹fller Müdürlü¤üne vermek zorundad›rlar.

Kulüpler faal sezonda isim de¤iflikli¤i yapamazlar ve Tescil edildikleri veya isim de-

¤iflikli¤i yapt›klar› tarihten itibaren bir (1) y›l geçmeden yeniden isim de¤iflikli¤i ya-

pamazlar. Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig tak›mlar› isim ve

renk de¤iflikliklerini yeni sezon fikstür çekiminden önce yapmak zorundad›rlar.

A. ‹S‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹Ç‹N :

a) ‹sim de¤iflikli¤inin kabul edildi¤ini belirten genel kurul karar›.

b) ‹sim de¤iflikli¤ine iliflkin tüzü¤ün ilgili maddesinin kabulüne dair ‹l Dernekler

Müdürlü¤ü yaz›s›

c) Bilgi Formu (EK: 28)

B. RENK DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹Ç‹N :

a) Renk de¤iflikli¤inin kabul edildi¤ini belirten genel kurul karar›.

b) Renkle ilgili Tüzük maddesinin kabulüne dair ‹l Dernekler Müdürlü¤ü yaz›s›.

c) Bilgi Formu (EK: 28).
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‹S‹M VE RENK DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹fiLEM‹ YAPTIRACAK KULÜPLER‹N

FEDERASYONA YATMALARI GEREKEN ÜCRETLER

Tescil Talimat› hükümleri gere¤ince isim ve renk de¤iflkli¤i talebinde bulunan ku-

lüpler 2008-2009 sezonunda geçerli olmak üzere afla¤›da yaz›l› miktarlar› Federasyon

hesab›na yat›rmalar› gerekmektedir.

Profesyonel Liglerdeki Tak›mlardan Al›nacak Bedel:

Turkcell Süper Lig Kulüplerinden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 YTL.

Bank Asya 1. Lig Kulüplerinden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 YTL.

2. Lig  Kulüplerinden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 YTL.

3. Lig Kulüplerinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 YTL.

Amatör Tak›mlardan Al›nacak Bedel:

a- Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir ‹llerinden Al›nacak Bedel  . . . . . . . . 500 YTL.

b- Bu ‹llerin D›fl›nda Kalan ‹llerden Al›nacak Bedel . . . . . . . . . . . 250 YTL.

Sadece bayan futbol kategorisinde tescilli futbol kulüplerinin isim ve renk de¤iflik-

li¤i ifllemlerinde yukar›da belirtilen bedellerin yar›s› al›n›r

‹sim ve renk de¤iflikli¤i ifllemi yapt›racak kulüpler Federasyonca belirlenen bedel-

leri Futbol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankas› A.fi. 1. Levent Ticari fiubesi

Müdürlü¤ü 186-6297758 no’lu hesab›na yat›racaklard›r.
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EK : 1

SA⁄LIK RAPORU

FUTBOLCUNUN 

Ad› Soyad› : ..................................................

Do¤um Tarihi : ..................................................

‹li : ..................................................

Kulübü : ..................................................

‹mza : ..................................................

Yukar›da ad› soyad› yaz›l› futbolcunun 2008 / 2009 Futbol sezonunda müsabaka-
lara ve antrenmanlara kat›lmas›nda sa¤l›k yönünden bir engel yoktur.

DOKTORUN 

Ad› Soyad› : ..................................................

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

Diploma No : ..................................................

Tarih : ..................................................

‹mza-Kafle : ..................................................

RES‹M

Doktor Kaflesi

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 2

18 YAfi ALTI FUTBOLCULARIN

‹LK KEZ (F‹L‹Z) L‹SANS ÇIKARTANLAR ‹Ç‹N VERECEKLER‹

VEL‹ MUVAFAKATI

Velisi bulundu¤um  ........./........./............. do¤umlu ...........................................’n›n
............................................ ili, ..................................... kulübü ad›na 2008-2009
Futbol sezonunda lisans ç›kartmas›na ve futbol oynamas›na muvafakat ediyorum.

Velisi
Ad›-Soyad›
Tarih-‹mza

Velinin imzas› kendisine aittir.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›
Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza
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(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 4

18 YAfi ALTI FUTBOLCULARIN

V‹ZE ‹Ç‹N VERECEKLER‹

TAAHHÜTNAME

Velisi bulundu¤um ..............................................’n›n, ..................................
kulübünde, 2008-2009 Futbol sezonu için tescilli lisans›n›n vize yap›lmas›n› kabul ve
taahhüt ederim.

Futbolcunun Velisi

Ad›-Soyad› Ad›-Soyad›

Tarih-‹mza Tarih-‹mza

Yukar›da ismi yaz›l› kulübümüz tescilli futbolcusunun vize ifllemi için velisi ile
birlikte verdikleri imzalar›n kendilerine ait oldu¤unu onaylar›z. Aksi takdirde Amatör
Futbolcu Lisans ve Transfer, Futbol Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimat› hükümler-
ine göre ifllem yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 3

‹LK KEZ (F‹L‹Z) L‹SANS ÇIKARTANLARIN VERECEKLER‹

TAAHHÜTNAME

2008 / 2009 Futbol sezonundan önce hiçbir kulüpte lisansl› olmad›¤›n›, tescilimin
........................................................ ili, ...................................................... kulübüne
yap›lmas›n›, aksi  halde Futbol Müsabaka, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer ve
Futbol Disiplin Talimatlar›na göre ifllem yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederiz.

Futbolcunun

Ad›-Soyad›
Tarih-‹mza

Futbolcunun imzas› kendisine aittir.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza
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(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 5

18 YAfi ÜZER‹ FUTBOLCULARIN

V‹ZE ‹Ç‹N VERECEKLER‹ 

TAAHHÜTNAME

2008-2009 Futbol sezonunda lisans vizemin, Tescilli bulundu¤um .........................
kulübü ad›na yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederim.

Futbolcunun

Ad›-Soyad›

Tarih-‹mza

Vize taahhüdünde bulunan kulübümüz tescilli futbolcusunun imzas› kendisine ait-
tir. Aksi takdirde, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer, Futbol Müsabaka ve Futbol
Disiplin Talimat› hükümlerine göre ifllem yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 6

KULÜPLER‹N VERECEKLER‹

YETK‹ BELGES‹ VE ‹MZA S‹RKÜLER‹

Kulübümüz ile ilgili transfer ifllemlerinde 2008-2009 Sezonunda imza atmaya
yetkili kulüp yöneticilerinin Ad› - Soyad› ve ‹mza örnekleri afla¤›daki gibidir.

Aksi halde Futbol Müsabaka, Amatör Futbolcu Lisans ve Tansfer ve Futbol
Disiplin Talimatlar›na göre ifllem yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza

‹mza Yetkisi Olanlar›n

Ad› Soyad› ‹mza Örne¤i

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

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

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

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

Not : Belgelerde en az iki yetkilinin imzas›n›n bulunmas› zorunludur.
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(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 7

18 YAfi ALTI FUTBOLCULAR ‹Ç‹N

KULÜP MUVAFAKATI

FUTBOLCUNUN 

Ad› ve Soyad› : ..................................................

Baba Ad› : ..................................................

Do¤um Tarihi ve Yeri : ..................................................

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

T.C. Vatandafll›k Kimlik No : ..................................................

Yukar›da aç›k kimli¤i yaz›l› bulunan kulübümüz futbolcular›ndan
................................. diledi¤i spor kulübüne tesciline kulübümüz muvafakat etmifltir.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 8

KATKI PAYININ ÖDEND‹⁄‹NE DA‹R BELGE

Kulübümüzün .................................................. lisans nolu amatör futbolcusu
...........................................’n›n, transferi nedeniyle ....................................... Kulübü
taraf›ndan Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimat› hükümlerine uygun olarak
katk› pay›ndan feragat etti¤imizi kabul ve taahhüt ederiz.

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

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹
Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

EK : Yetki Belgesi

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)              EK : 9

TRANSFER B‹LG‹ FORMU

................................. Kulübü Baflkanl›¤›’na

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

Tescilli bulundu¤um ve 2008-2009 futbol sezonunda vize ifllemini yapt›rmad›¤›m
kulübünüzden ayr›larak kendi iste¤imle ................................. ili, ...........................
kulübüne yeni tescilimi yapt›raca¤›m› bilgilerinize arz ederim.

Futbolcunun
Ad› - Soyad›
Tarih - ‹mza

Futbolcunun

Do¤um Yeri - Tarihi :
Baba Ad› :
Ana Ad› :
Uyru¤u :
TC. Vatandafll›k Kimlik No :
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EK : 10

TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONU

................................. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

Kulübümüzün .................................................. lisans nolu amatör futbolcusu
...........................................................’n›n, lisans› kay›p oldu¤undan yeni lisans
ç›kart›lmas›n› arz  ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹
Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)            EK : 11

REFERANS BELGES‹

Tescil Edilecek Futbolcunun

Ad› ve Soyad› :
Baba Ad› :
Ana Ad› :
Do¤um Yeri ve Tarihi :
T.C. Vatandafll›k Kimlik No :
Tescilli Kulübü :

Yukar›da kimli¤i yaz›l› Futbolcunun Tescili için gerekli ifllemler tamam-
lanm›flt›r.

................. ASKF Baflkanl›¤›
Tarih - Mühür - ‹mza

18  YAfi ALTI FUTBOLCULARIN

B‹R‹NC‹ TRANSFER VE TESC‹L DÖNEM‹NDE TESC‹L
‹fiLEM‹N‹ GERÇEKLEfiT‹R‹P H‹ÇB‹R MÜSABAKADA OYNA-
MAYAN FUTBOLCULARIN AYNI VEYA B‹R SONRAK‹ TRANSFER
VE TESC‹L DÖNEM‹NDE TRANSFER YAPAB‹LMES‹ ‹Ç‹N

EK : 12

TAAHHÜTNAME

FUTBOLCUNUN

Ad› ve Soyad› :
Baba Ad› :
Do¤um Yeri ve Tarihi :
T.C. Vatandafll›k Kimlik No :
Lisans No :

2008 - 2009 sezonunda lisansl› oldu¤um ................................... kulübünün hiçbir
resmi müsabakas›nda oynamad›m. Bu beyan›m›n aksi halinde Amatör Futbolcu
Lisans ve Transfer ve Futbol Disiplin Talimatlar›na göre hakk›mda ifllem
yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederim.

Yeni tescilimin yap›lmas›n› arz ederim.

Velisinin Futbolcunun
Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›
Tarih - ‹mza Tarih - ‹mza
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18 YAfi ALTI FUTBOLCULARIN

EK : 13

VEL‹ MUVAFAKATI

Velisi bulundu¤um ............................................................ 2008-2009 futbol

sezonunda yapaca¤› yeni tesciline muvafakat ediyorum.

Velisinin

Ad› - Soyad›

Tarih - ‹mza

EK : 14

KULÜP MUVAFAKATI

Kulübümüz futbolcular›ndan .......................................................... 2008-2009

sezonu içinde kulübümüzün hiçbir resmi müsabakas›nda oynamam›fl olup ‹kinci

Transfer ve Tescil Döneminde diledi¤i spor kulübüne tesciline muvafakat ediyoruz.

Bu beyan›m›z›n aksi halinde kulübümüzün tescilinin iptaline ve Futbol Disiplin

Talimat›nca hakk›m›zda ifllem yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

18  YAfi ÜZER‹ FUTBOLCULARIN

B‹R‹NC‹ TRANSFER VE TESC‹L DÖNEM‹NDE TESC‹L
‹fiLEM‹N‹ GERÇEKLEfiT‹R‹P H‹ÇB‹R MÜSABAKADA OYNA-
MAYAN FUTBOLCULARIN AYNI VEYA B‹R SONRAK‹ TRANSFER
VE TESC‹L DÖNEM‹NDE TRANSFER YAPAB‹LMES‹ ‹Ç‹N

EK : 15

TAAHHÜTNAME

FUTBOLCUNUN

Ad› ve Soyad› :
Baba Ad› :
Do¤um Yeri ve Tarihi :
T.C. Vatandafll›k Kimlik No :
Lisans No :

2008 - 2009 sezonunda lisansl› oldu¤um ................................... kulübünün hiçbir
resmi müsabakas›nda oynamad›m. Bu beyan›m›n aksi halinde Amatör Futbolcu
Lisans ve Transfer ve Futbol Disiplin Talimatlar›na göre hakk›mda ifllem
yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederim.

Yeni tescilimin yap›lmas›n› arz ederim.

Futbolcunun
Ad› - Soyad›
Tarih - ‹mza
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18 YAfi ÜZER‹ FUTBOLCULARIN

EK : 16

KULÜP MUVAFAKATI

Kulübümüz futbolcular›ndan ..........................................................................

2008-2009 sezonu içinde kulübümüzün hiçbir resmi müsabakas›nda oynamam›fl

olup Transfer ve Tescil Döneminde diledi¤i spor kulübüne tesciline muvafakat ediy-

oruz.

Bu beyan›m›z›n aksi halinde kulübümüzün tescilinin iptaline ve Futbol Disiplin

Talimat›nca hakk›m›zda ifllem yap›lmas›n› kabul ve taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza

(NOT : 18-23 yafl aras› kulüp de¤ifltirmelerde “2008-2009 Amatör Futbol

Liglerinde Uygulanacak Esaslar” kitapç›¤›ndaki EK: 8 ve EK: 11’deki belgeler

gereklidir.)

(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 17

YURT DIfiINDAN GELEN T.C. VATANDAfiI VE YABANCI UYRUKLU

FUTBOLCUNUN KULÜBE BAfiVURU D‹LEKÇE ÖRNE⁄‹

..............................................................SPOR KULÜBÜ BAfiKANLI⁄INA

Kulübünüzde futbol oynamak istiyorum. Uluslararas› Transfer Tescil Sertifikas›
al›nmas› iflleminin yap›lmas› için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde giriflimde
bulunman›z› arz ederim.

Futbolcunun

Ad›-Soyad›

Tarih-‹mza
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(2008 - 2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)

EK : 18

ULUSLARARASI TRANSFER TESC‹L SERT‹F‹KASI TALEB‹

BAfiVURU ÖRNE⁄‹

TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONU
AMATÖR ‹fiLER MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

 ANKARA

Afla¤›da kimlik ve en son futbol oynad›¤› kulübü ile ilgili bilgilerin bulundu¤u
...............................................................................................‘ ›n Uluslararas›
Transfer Tescil  Sertifikas›n›n ilgili ülke Federasyonundan istenmesini arz ederiz.

................... SPOR KULÜBÜ
KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad›
Tarih - Mühür - ‹mza

EK : 1- Futbolcu Dilekçesi
2- Oturma ‹zin Belgesi (Yabanc› uyruklu sporcular için en az 1 y›ll›k olacakt›r.)

TRANSFER TESC‹L SERT‹F‹KASI ‹STENEN FUTBOLCUNUN 

Ad› :.......................................................
Soyad› :.......................................................
Do¤um Yeri :.......................................................
Do¤um Tarihi :.......................................................
Ana Ad› :.......................................................
Baba Ad› :.......................................................
Uyru¤u :.......................................................
T.C. Vatandafl› ise Kimlik No :.......................................................
En Son Oynad›¤› Kulübün Ad› (varsa adresi) :
............................................................................................................................
En Son Oynad›¤› Kulübün Ba¤l› Bulundu¤u 
Futbol Federasyonunun Ad› :.............................................................................
Futbolcunun Lisans›        :  Amatör           Profesyonel 

EK : 19

SPOR KULÜPLER‹N‹N SEZON BAfiINDA FUTBOL ‹L

TEMS‹LC‹L‹KLER‹NE VERECEKLER‹ TAAHHÜTNAME

TAAHHÜTNAME

2008-2009 Futbol sezonunda ‹l Tertip Komiteleri ve ‹l Disiplin Kuru-
lunca al›nan kararlar›, Komiteler taraf›ndan belirlenen ilan tahtalar›na as›l-
mak suretiyle taraf›m›za tebli¤ edilmifl say›laca¤›n› kabul eder, aksine du-
rumlarda  Futbol Disiplin Talimat›, Futbol Müsabaka Talimat› ve  di¤er ta-
limatlar›n do¤rultusunda verilecek cezay› kabul edece¤imizi taahhüt ederiz.

......................... SPOR KULÜBÜ

KULÜP YETK‹L‹S‹ KULÜP YETK‹L‹S‹

Ad› - Soyad› Ad› - Soyad›

Tarih - Mühür - ‹mza Tarih - Mühür - ‹mza
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EK : 20

KARfiILIKLI VAZGEÇME BELGES‹

[ 23 Yafl›n Alt›ndaki Futbolcular ‹çin ]

Bizler 2008 – 2009 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminde
gerçeklefltirmifl oldu¤umuz amatör futbolcu tescil iflleminin  bugünden itiba-
ren iptalini kabul etti¤imizi, ayr›ca kulübün futbolcudan kaynaklanan yetifltir-
me tazminat› hakk›n› ald›¤›n›, futbolcunun diledi¤i kulüp ile profesyonel söz-
leflme yapma hakk›n›n bulundu¤unu karfl›l›kl› olarak kabul ve beyan ederiz.

Ödenen Yetifltirme Tazminat› Miktar› :  …………………………………..

(Kulüp yetifltirme tazminat› hakk›ndan feragat etti ise, bu bölüme bedelsiz
yaz›lacakt›r.)

FUTBOLCU KULÜP YETK‹L‹LER‹N‹N

ADI SOYADI ADI SOYADI
TAR‹H-‹MZA ‹MZASI

TAR‹H-MÜHÜR

NOT  : Bu  belgeyi  kulüp  ad›na  imza  edenlerin   yetkili    oldukla-

r›n›   gösteren Kulüp Yönetim Kurulu Karar›n›n Noter tasdikli bir örne-

¤i belge ekinde Türkiye Futbol Federasyonuna sunulacakt›r.

D‹KKAT :

BU BÖLÜM TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹ TARAFINDAN

DOLDURULUP, ONAYLANACAKTIR.

‹flbu belge ekinde ibraz edilen, Kulüp Yönetim Kurulu Kararlar›n›n

Noter tasdikli örneklerinin ve imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde,

............................................... Kulübü ad›na belgeyi imzalayan kiflilerin ye-

tifltirme tazminat› ödendi¤ine dair belge verme yetkisinin oldu¤u tespit

edilmifltir.  

..........................   BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

ADI SOYADI               ‹MZA            TAR‹H                     KAfiE

EK : 21

KARfiILIKLI VAZGEÇME BELGES‹

[ 23 Yafl›n Üstündeki Futbolcular ‹çin ]

Bizler 2008 – 2009 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminde

gerçeklefltirmifl oldu¤umuz amatör futbolcu tescil iflleminin  bugünden itiba-

ren iptalini kabul etti¤imizi, futbolcunun diledi¤i kulüp ile profesyonel söz-

leflme yapma hakk›n›n bulundu¤unu karfl›l›kl› olarak kabul ve beyan ederiz.

FUTBOLCU KULÜP YETK‹L‹LER‹N‹N

ADI SOYADI ADI SOYADI
TAR‹H-‹MZA ‹MZASI

TAR‹H-MÜHÜR

NOT  : Bu  belgeyi  kulüp  ad›na  imza  edenlerin   yetkili    oldukla-

r›n›   gösteren Kulüp Yönetim Kurulu Karar›n›n Noter tasdikli bir örne-

¤i belge ekinde Türkiye Futbol Federasyonuna sunulacakt›r.

D‹KKAT :

BU BÖLÜM TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹ TARAFINDAN

DOLDURULUP, ONAYLANACAKTIR.

‹flbu belge ekinde ibraz edilen, Kulüp Yönetim Kurulu Kararlar›n›n

Noter tasdikli örneklerinin ve imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde,

............................................... Kulübü ad›na belgeyi imzalayan kiflilerin ye-

tifltirme tazminat› ödendi¤ine dair belge verme yetkisinin oldu¤u tespit

edilmifltir. 

..........................   BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

ADI SOYADI               ‹MZA            TAR‹H                     KAfiE
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EK : 23

YET‹fiT‹RME TAZM‹NATININ ÖDEND‹⁄‹NE DA‹R BELGE

Futbolcu................................................’n›n ..........................................

Kulübü ile profesyonel sözleflme imzalamas›nda kulübümüz aç›s›ndan her-

hangi bir sak›nca bulunmamaktad›r.

Profesyonel Futbol  ve  Transfer Talimat›’n›n  15 inci  maddesi gere¤ince

hak  etti¤imiz yetifltirme tazminat› hakk›m›zdan feragat etti¤imizi ve bedelsiz

olarak futbolcunun transferine muvafakat etti¤imizi kabul ve taahhüt ederiz.

KULÜP YETK‹L‹LER‹ 

ADI SOYADI :

MÜHÜR :

‹MZA :

TAR‹H  :

NOT  : Bu  belgeyi  kulüp  ad›na  imza  edenlerin   yetkili    oldukla-

r›n›   gösteren Kulüp Yönetim Kurulu Karar›n›n Noter tasdikli bir örne-

¤i belge ekinde Türkiye Futbol Federasyonuna sunulacakt›r.

D‹KKAT :

BU BÖLÜM TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹ TARAFINDAN

DOLDURULUP, ONAYLANACAKTIR.

‹flbu belge ekinde ibraz edilen, KulüpYönetim Kurulu Kararlar›n›n Noter

tasdikli örneklerinin ve imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde, ................

.......................... Kulübü ad›na belgeyi  imzalayan  kiflilerin yetifltirme taz-

minat› ödendi¤ine dair belge verme yetkisinin oldu¤u tespit edilmifltir.

..........................   BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

ADI SOYADI               ‹MZA            TAR‹H                     KAfiE

EK : 22

YET‹fiT‹RME TAZM‹NATININ ÖDEND‹⁄‹NE DA‹R BELGE

Futbolcu ...............................................’n›n ...............................................
Kulübü ile profesyonel sözleflme imzalamas›nda kulübümüz aç›s›ndan her-
hangi bir sak›nca bulunmamaktad›r.

Profesyonel Futbol ve Transfer Talimat›’n›n 15 inci maddesi gere¤in-

ce .............................................. Kulübü taraf›ndan yetifltirme tazminat›

olarak .......................................... Kulübümüze  ödenmifl olup, baflkaca bir

yetifltirme tazminat› talebimiz olmayaca¤›n› kabul ve taahhüt ederiz.

KULÜP YETK‹L‹LER‹ 

ADI SOYADI :
MÜHÜR :
‹MZA :
TAR‹H  :

NOT  : Bu  belgeyi  kulüp  ad›na  imza  edenlerin   yetkili    oldukla-

r›n›   gösteren Kulüp Yönetim Kurulu Karar›n›n Noter tasdikli bir örne-

¤i belge ekinde Türkiye Futbol Federasyonuna sunulacakt›r.

D‹KKAT :

BU BÖLÜM TFF BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹ TARAFINDAN

DOLDURULUP, ONAYLANACAKTIR.

‹flbu belge ekinde ibraz edilen, Kulüp Yönetim Kurulu Kararlar›n›n

Noter tasdikli örneklerinin ve imza sirkülerinin incelenmesi neticesinde,

............................................... Kulübü ad›na belgeyi imzalayan kiflilerin ye-

tifltirme tazminat› ödendi¤ine dair belge verme yetkisinin oldu¤u tespit

edilmifltir. 

..........................   BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü

ADI SOYADI               ‹MZA            TAR‹H                     KAfiE
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EK : 24

UYGUNLUK BELGES‹

Afla¤›da ili - ilçesi yaz›l› Futbol kulübünün, Futbol Kulüpleri Tescil Talimat›’n›n

7 nci maddesinde yer alan kriterlere haiz oldu¤u yap›lan inceleme sonucunda

belirlendi¤inden ifl bu “UYGUNLUK BELGES‹” taraf›m›zdan tanzim ve imza

edilmifltir.

/       /200

Üye Üye Üye

Ad›-Soyad› Ad›-Soyad› Ad›-Soyad›

‹mza ‹mza ‹mza

1 - Kulübün ‹smi :

2 - ‹li - ‹lçesi :

3 - Tesis Durumu :

4 - Faaliyete kat›laca¤› kategori

hakk›nda bilgiler :

5 - Talimata uygun olmayan hususlar :

Tasdik Olunur.

/     /200

Amatör ‹fller Kurulu

(2008-2009 SEZONU ‹Ç‹N GEÇERL‹D‹R)                        EK : 25

V‹ZE BELGES‹

............................................ ASKF 

BAfiKANLI⁄INA

Kulübün ‹smi : ............................................................................

‹li – ‹lçesi : ............................................................................

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

Kat›laca¤› Kategoriler : Büyükler  A-Gençler B-Gençler       U-15        U-14         U-13

........................ Kulübü Baflkanl›¤›

Tarih - Mühür - ‹mza

—oOo—

V‹ZE-REFERANS BELGES‹

TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONU 

................................ BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

Yukar›da ismi yaz›l› spor kulübü 2008-2009 sezonu için vize-referans

ifllemlerini tamamlam›flt›r.

......................... ASKF Baflkanl›¤›

Tarih - Mühür - ‹mza

EK: Vize-Referans (Lige Kat›lma) banka dekontu.
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EK : 26

TAAHHÜTNAME

Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde amatör futbol
faaliyetlerine kat›ld›¤›ndan / kat›laca¤›ndan Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Kanun, Çal›flma Usul ve Esaslar›na Dair Ana Statü ve Federasyonca düzenlenen
talimatlara, tescil ve müsabaka esaslar›na uyaca¤›m›z›, Federasyonla, di¤er kulüp ve
futbolcularla ç›kacak ihtilaflar›n 3813 Say›l› Kanuna, F‹FA Kurallar›na ve Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre kurulup çal›flan Tahkim Kurulu taraf›ndan
çözümlenmesini ve bu kurulun kararlar›na uyaca¤›m›z›, bu kararlara karfl› hiçbir
‹dari ve Adli Yarg›ya, Temyiz, Tashihikarar, yarg›laman›n iadesi gibi Kanun
yollar›na baflvurmayaca¤›m›z› ve bütün bunlara ayk›r› hareket etti¤imiz takdirde
tescilimizin iptalini ve müsabakalara ifltirak ettirilmemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

NOT : Bu taahhütname Kulüp Yönetim Kurulu karar› olarak Karar Defterine

yaz›l›p, kulüp yöneticilerince imzaland›ktan sonra Noterde onaylatt›r›lacakt›r.

EK : 27

REFERANS BELGES‹

TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONU BAfiKANLI⁄INA

Tescil EdilecekKulübün :

‹smi :

‹l-‹lçe :

Yukar›da kimli¤i belirtilen Futbol Kulübü Referenas ifllemlerini tamamlam›flt›r.

Bilgilerinize arz ederiz.

................. ASKF Baflkanl›¤›

Tarih - Mühür - ‹mza

EK : 28

B‹LG‹ FORMU

KULÜBÜN :

‹smi : ...................................................

Rengi : ...................................................

Ay›r›c› ‹flareti (Amblem) : ...................................................

‹li – ‹lçesi : ...................................................

Faaliyet Gösterece¤i Yer : ...................................................

‹dari Merkezinin Adresi : ...................................................

Lokal Binas›n›n Adresi : ...................................................

Saha ve Tesislerinin Cinsi ve Yeri : ...................................................

Tüzü¤ün Onay›na ‹liflkin Resmi Yaz› : ...................................................

Kulübün Kurulmas›na iliflkin, Ba¤l›
Bulundu¤u Kuruluflun ‹zin Belgesi (x) : ...................................................

Bu Bölüm Federasyonca Doldurulacakt›r.

TESC‹L TAR‹H‹

RENK/‹S‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ TAR‹H‹ : ...................................................

(x) Özel ve Resmi Kurum Kulüpleri ve Askeri Spor Kulüpleri taraf›ndan
doldurulacakt›r.
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‹STANBUL
Telefon : 0 – 212 – 282 70 20 (8 Hat)
Faks : 0 – 212 – 282 70 02
Adres : Konaklar Mah. Ihlamurlu Soka No: 9 4. 

Levent-‹stanbul

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 MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Bursa
Telefon : 0 – 224 – 220 32 99

0 – 224 – 220 76 52
Faks : 0 – 224 – 221 16 69
Adres : Alt›parmak Mah.Bozkurt Cad. No: 13/1 

Osmangazi - Bursa

‹ZM‹R BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : ‹zmir
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   Karfl›yaka - ‹zmir

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Adana
Telefon : 0 – 322 – 458 88 13 Direk

0 – 322 – 458 30 99
0 – 322 – 458 32 73

Faks : 0 – 322 – 458 31 29
Adres : Ordu Cad.Reflatbey Mah. Gençlik Apt. Asma Kat

No: 115   Adana

MALATYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Malatya
Telefon : 0 – 422 – 324 42 29

0 – 422 – 325 41 34
Faks : 0 – 422 – 323 24 46
Adres : Uçba¤lar Mahallesi Yunus Emre Cad. No: 2

‹nönü Stad› Yan› Malatya

SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Sakarya
Telefon : 0 – 264 – 277 35 01

0 – 264 – 277 35 02
Faks : 0 – 264 – 277 35 00
Adres : Semerciler Mah. Ç›nar Sok. No: 4   Sakarya

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
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 ‹fl Merkezi 

No: 20 1. Kat D: 1-2   Van

‹STANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : ‹stanbul
Telefon : 0 – 212 – 279 30 70

0 – 212 – 279 10 29
Faks : 0 – 212 – 325 58 82
Adres : ‹hsan Hilmi Alantar Sok. Otafl Apt. A-Blok No: 1

4. Levent - ‹stanbul

‹STANBUL (R‹VA TES‹SLER‹)
Telefon : 0 – 216 319 13 89 - 90 - 92
Faks : 0 – 216 319 13 04-319 14 20
Adres : Çaya¤z› Köyü Riva Beykoz ‹STANBUL

‹STANBUL (BEYLERBEY‹ TES‹SLER‹)
Telefon : 0 – 216 321 78 93
Faks : 0 – 216 321 78 94
Adres : Beybostan› Sok. No: 2 Beylerleyi ‹STANBUL

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Antalya
Telefon : 0 – 242 – 237 87 50

0 – 242 – 237 87 51
Faks : 0 – 242 – 238 05 29
Adres : Varl›k Mah. Lütfiye Tekdal Apt. 189.Sok  K:1  D:3  

Antalya

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Trabzon
Telefon : 0 – 462 – 323 01 00-06

0 – 462 – 323 01 02 Direk
Faks : 0 – 462 – 323 01 09
Adres : TFF Haluk Ulusoy Kamp E¤itim Merkezi H›z›rbey 

Mh.Devlet Sahil Yolu Cad.  No:102 Trabzon

ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
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 MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Samsun
Telefon : 0 – 362 – 231 66 00

0 – 362 – 231 66 01-02
Faks : 0 – 362 – 231 66 04
Adres : Zafer Mah. fievketiye Cad. Konak Apt. No: 3/1
Samsun

KAYSER‹ BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
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

D‹YARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büro Merkezi : Diyarbak›r
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  Diyarbak›r

TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONU ADRES VE TELEFONLARI
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