
1 
 

2022- 2023 SEZONU 
BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ 

 
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM  
 

Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, bölgesel, kriterli ve deplasmanlı olarak 
oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve diğer 
ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu ligde oynanacak müsabakaların 
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.  
 
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR  
 
Bu Statü’de geçen;  
 
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,  
 
b) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı,  
 
c) BAL: Bölgesel Amatör Lig’i,  
 
d) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,  
 
e) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,  
 
f) TASKK: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nu,  
 
g) ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu,  
 
h) AİK: Amatör İşler Kurulu’nu, ifade eder.  
 
MADDE 3 –BÖLGESEL AMATÖR LİG’in OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI  
 
(1)  Bölgesel Amatör Lig Türkiye’nin en üst amatör futbol ligidir. BAL’ın isimlendirilmesi yetkisi 
münhasıran TFF Yönetim Kurulu’na aittir.  
 
(2) BAL 2022-2023 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen 
kontenjan kapsamında 2021-2022  Sezonunda BAL’da yer alarak TFF 3. Lig’e çıkamayan veya 
yerel amatör lige düşmeyen 126 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında 
galip gelerek BAL’a yükselen amatör 59 takım ve 2021-2022 Sezonunda TFF 3.Lig’den düşen 
11 takım olmak üzere toplam 196 takımdan oluşur (EK:1)  
 
(3) BAL 2022-2023 sezonu 14'er takımlı 14 grupta oynanır. İstanbul takımları 5 ayrı grupta, 6 
ve daha fazla takımla katılan İzmir, Kocaeli, Ankara ve Bursa takımları 2 ayrı grupta, 5 ve daha 
az takımla katılan illerin takımları ise aynı grupta yer alırlar. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara ve 
Bursa illerinin takımlarının hangi gruplarda yer alacağı kendi illerinde çekecekleri kura ile 
belirlenir. (EK:2)  
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(4) 2022-2023 sezonunda BAL’a katılım hakkını elde etmekle birlikte bu hakkı kullanmayarak 
yerel lige katılan kulüpler, 2022-2023 sezonunda BAL’a çıkma hakkını tekrar elde ettiği 
takdirde 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de yer alamaz ve 2022-2023 sezonu en üst 
büyükler ligi puan sıralamasına göre başarılı olan kulüpler bu kulüplerin yerine Bölgesel 
Amatör Lig’e alınır.  
 
(5)  BAL’a katılım ücretini yatırmayan, kriterlere uymayan, TFF talimat ve düzenlemelerine 
aykırı hareket eden kulüpler BAL müsabakalarına katılamazlar. Kriterlere uymayan veya lige 
katılmayacağını beyan eden takımlar, ilgili sezonda ilinin en üst yerel ligine katılabilir. 
 
(6) BAL’a katılacak olan kulüpler, lige katılım ücreti olan 28.000 TL’yi nakit olarak TFF hesabına 
yatırmak zorundadır. Katılım ücreti sezon sonunda kulüplere iade edilir; ancak takımın 
grupların belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi, çıkarılması veya yerel amatör kümeye 
indirilmesi hallerinde iade edilmez. Disiplin Kurulları tarafından para cezası verilen kulüpler, 
borçlarını ödemedikleri takdirde, bu borçlar sezon bitiminde ilgili kulüplerin TFF hesabına 
nakdi olarak yatırdıkları 28.000 TL’lik katılım ücretinden kesilir.  
 
(7) BAL’a katılan kulüplerin antrenman ve müsabakalarında kullanacakları, mülkiyeti kulübe ait 
olan veya bu kulüplere tahsis edilmiş, soyunma odaları ve hakem odasına sahip, nizami 
boyutlarda, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından onaylanmış suni çim zeminli, TFF 
tarafından ilgili kulüplere bildirilen BAL kriterlerine uygun bir sahayı temin etmeleri 
zorunludur.  
 
(8)  BAL’a katılan kulüpler, müsabakaların düzenli şekilde oynatılmasını sağlamak amacıyla, 
Kulüp Müdürü ile Tesis ve Akreditasyon Sorumlusu görevlendirmek zorundadırlar. Bu görevleri 
kulüp yöneticileri de yerine getirebilir.  
 
(9)  BAL’da yer alan takımlar illerinde ligi düzenlenen yerel amatör müsabakalara en az 2(iki) 
yaş kategorisinde katılmak zorundadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüpler, TFF’nin 
yapacağı Alt Yapı Antrenörü Katkı  payı yardımı yapılmaz ve ihlal nedeniyle AFDK’ya sevk 
edilirler. BAL kulüplerinin alt yapıdan sorumlu teknik adamların en az “TFF Grassroots C ” 
lisansına sahip olmaları zorunludur.  
 
(10) 2022-2023  Sezonunda TFF 3.Lig’e çıkamayan veya yerel lige düşmeyen takımlarla, yerel 
liglerden baraj müsabakaları sonunda veya BAL’a çıkan takımlardan 2023-2024 sezonunda 
BAL’a katılmayacağını bildiren takımların yerine o ilden bir başka takım BAL’a alınmaz.  
 
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU  
 
(1) BAL takımları 2022-2023 sezonunda Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 
doğrultusunda aşağıda belirtilen hükümlere uymak zorundadırlar. 
 
(2) Bölgesel Amatör Lig’de yer alan takımlar 1992 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar 
amatör futbolcuya lisans çıkartabilir. Ancak, takımlar 21 kişilik müsabaka isim listesine 1992 ve 
daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) futbolcu ve 2000 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) 
futbolcu yazabilirler.  
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(3)  BAL'da 21 kişilik müsabaka isim listesine 1992 ve daha büyük doğumlu 5’den fazla 
futbolcu yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Bununla birlikte müsabaka 
isim listesine 2000 ve daha sonrası doğumlu yazılması gereken en az 5 futbolcudan 1 
futbolcunun yazılmaması halinde müsabaka isim listesine; en fazla 20 kişi, 2 futbolcunun 
yazılmaması halinde en fazla 19 kişi, 3 futbolcunun yazılmaması halinde en fazla 18 kişi, 4 
futbolcunun yazılmaması halinde en fazla 17 kişi ve 5 futbolcunun yazılmaması halinde en fazla 
16 kişi yazılabilir. Aksi halde ilgili kulüp hakkında talimata aylkırı hareket nedeniyle disiplin 
işlemi yapılır.  
 
(4) 2008 ve daha küçük doğumlu futbolcular BAL’da oynayamaz.  
 
(5) TFF 3. Lig’den düşen ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımların 
müsabakalarında; sözleşmeleri devam eden yaşı büyük profesyonel lisanslı futbolcuların 
tamamı sözleşmelerinin bitimine kadar o kulübe bağlı olarak takımlarında yer alabilir. Bu 
durumda ayrıca yaşı büyük amatör lisanslı futbolcu müsabaka isim listesine yazılamaz. Ancak 
müsabaka isim listesinde yaşı büyük profesyonel futbolcu sayısı 5’den az ise yaşı büyük amatör 
futbolcu ile bu sayı 5’e tamamlanabilir. Sözleşmesi devam eden profesyonel futbolculardan 
2000 ve daha küçük doğumlu olan futbolcular ise 2000 ve daha sonra doğumlu futbolcu 
kontenjanına dahildirler.  
 
(6) 2022-2023 sezonunda BAL’da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.  
 
(7) BAL’a katılacak olan takımlar, sezon başında en çok 24 futbolcu ve 1 teknik adamdan 
oluşan isim listesini TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Kulüpler, futbolcularını ve teknik adamını 
TFF tarafından belirlenen özel bir sigorta kuruluşu nezdinde müsabakalarda, antrenmanlarda, 
müsabaka ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, ulaşım vasıtalarında meydana gelmesi 
muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı ferdi 
kaza sigortası ettirmekle yükümlüdür. TFF’ye bildirilen bu listede yer alan futbolcuların ve 
teknik adamın ferdi kaza sigorta giderleri 2022-2023 sezonunda TFF tarafından karşılanır. 24 
kişilik isim listesinde yer almayan futbolcuların ve teknik adamın sonradan TFF’ye bildirilmesi 
halinde bu futbolcuların ve teknik adamın ferdi kaza sigorta giderleri kulüpler tarafından 
karşılanır.  
 
MADDE 5 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU  
 
(1) 2022-2023 sezonunda BAL’da yer alan takımlar kadrolarında  teknik sorumlu olarak görev 
yapacak güncel  “UEFA Pro”, “UEFA A”  veya  “UEFA B” lisansına sahip en az bir teknik adam 
bulundurmak zorundadır. 2022-2023 sezonunda teknik sorumlu, yardımcı antrenör (en az TFF 
Grassroots C) ve kaleci antrenörü (en az TFF B Kaleci Antrenörü) bulunduran kulüplere bu 
kişiler için saha içi giriş izni verilir. 
 
(2) Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 6.maddesinin 7.fıkrası uyarınca 
2021-2022 Sezonunda yerel ligden BAL’a yükselen takımlarda “TFF Grassroots C” lisansına 
sahip teknik adamlar teknik sorumlu olarak görev alabilir.  
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MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ  
 
(1) BAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve lisanslara 
yönelik itirazlar Amatör İşler Kurulu’na yapılır. Amatör İşler Kurulu’nun kararına karşı, kararın 
tebliği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile birlikte 
TFF Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Amatör İşler Kurulu’na başvurulur.  
 
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazların, FMT kapsamında Merkez Hakem 
Kurulu’na iletilmek üzere Amatör İşler Kurulu’na yapılması zorunludur.   
 

(3) BAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Futbol Disiplin 
Talimatı ve 2022-2023 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda 
Amatör Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.  
 
(4) TFF ve bu Statüde belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, kulüplerin katılım 
formunda belirttikleri faks numaralarına veya elektronik posta ile yapılır. Ayrıca AFDK kararları 
TFF internet sitesinde de yayınlanır. Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.  
 
(5) İdari tedbir koymaya, TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanının görevlendirileceği kişiler veya 
Disiplin Müfettişleri, Amatör İşler Kurulu Başkan ve üyeleri ile AFDK ve Tahkim Kurulu yetkilidir. 
Futbol Disiplin Talimatı’nın 84. Maddesi saklı kalmak kaydıyla; idari tedbir kararlarına karşı 
AFDK nezdinde itiraz edilebilir.  
 
(6) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın 
tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na 
başvurulabilir.  
 
(7) Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarında dört (4) sarı kart uygulaması yoktur.  
 
(8) BAL’a katılacak kulüplere ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatı’nın 35. maddesinin 3. 
fıkrası çerçevesinde para cezası uygulanabilir.  
 
MADDE 7 - SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ  
 
(1) BAL’a katılacak kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı temin edip bildirmek 
zorundadırlar. Bildirilen sahanın, sezon öncesinde veya sezon içinde bakıma alınması 
durumunda kulübün, TFF tarafından müsabaka oynanması uygun görülen alternatif bir saha 
bildirmesi zorunludur. BAL’a katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka oynatılması 
TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından belirlenen koşulları yerine getirmeyen ve istenilen 
belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu sahalarda müsabaka oynatma yetkisi 
TFF’ye ait olup bu müsabakaların oynanacağı yerler TFF tarafından belirlenir.  
 
(2) Kale ağları, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun olmalı ve ev sahibi kulüp tarafından 
kale direklerine sağlam bir şekilde takılarak yere sabitlenmelidir.  
 
(3) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına 
uygun, en az 4 adet yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.  
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(4) Sahalarda anons sistemi veya megafon çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir 
şekilde kullanılmalıdır. Anons sistemi veya megafon ev sahibi takımı destekleyici şekilde rakip 
takıma karşı ve siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmaz. Anonslar anlaşılır ve duyulur 
şekilde yapılmalıdır.  
 
(5) Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka başlangıcından 60 dakika önce bitirilmesi 
zorunludur. Bununla birlikte BAL denetçisinin (atanması halinde TFF temsilcisinin) izninin 
alınması şartıyla müsabakanın başlamasına 60 dakikadan daha az bir süre kala da sulama 
yapılabilir. Sulama işleminin tüm sahayı kapsaması zorunludur. Yeşil zeminin devre arasında 
sulanabilmesi için her iki takımın temsilcilerinin talebi ile BAL Denetçisi’nin (atanması halinde 
TFF Temsilcisinin) izni şarttır. Suni çim sahalarda aşırı sıcak havalarda müsabakadan 45 dakika 
öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir.  
 
MADDE 8 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK  
 
(1) BAL müsabakalarının tarih, saat ve stadyum bilgileri TFF internet sitesinde ilan edilir. Bu 
nedenle söz konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. TFF’nin internet sitesinde 
ilan edilen müsabaka bilgileri kulüplere yapılan resmi tebligat hükmündedir.  
 
(2) BAL müsabakaları kural olarak Cumartesi veya Pazar günleri TFF tarafından belirlenen 
saatte oynanır. Takımların müsabakaların oynanacağı gün hususunda aralarında anlaşmaları 
müsabakanın ertelenmesine sebep olarak gösterilemez, müsabakanın oynanamamasıyla ilgili 
özel bir durumun tespiti durumunda, TFF’nin uygun bulması halinde müsabaka günü, saati ve 
yerinde değişiklik yapılabilir. Zorunlu değişiklikler haftanın en geç Salı günü mesai saati 
bitimine kadar yapılarak, TFF’nin internet sitesinde yayınlanır. Çarşamba günü TFF’nin internet 
sitesinde ilan edilen müsabaka gün, saat ve stat bilgileri kesindir. Olağanüstü hallerde, o 
haftanın Çarşamba, Perşembe veya Cuma günü bir değişikliğe gidilmesi durumunda değişiklik 
TFF’nin internet sitesinde yayınlanır ve ilgili kulüplere faks veya elektronik posta yoluyla 
bildirilir.  
 
(3) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün 
düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri 
gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.  
 
(4) Ev sahibi kulüp, seyircilerin sahaya alınmaya başlamasından, takımların ve görevlilerin 
sahayı terk etmelerine kadar geçen sürede statta ambulans ve doktor bulundurmak 
zorundadır. Görevlendirilen doktorun sezon boyunca kulüple sözleşmesi olabilir ya da anılan 
müsabakaya istinaden geçici olarak görevlendirilebilir. Sözleşmesi olan doktorun ismi 
müsabaka isim listesine yazılır. Geçici olarak görevlendirilen doktorun isminin müsabaka isim 
listesine yazılması ile birlikte belgesi de müsabaka hakemine ibraz edilir.  
 
(5) Ev sahibi kulüp, en az iki (2) sedyeci ve 14 yaş ve daha küçük en az altı (6) top toplayıcı 
bulundurmak, müsabakaların oynanacağı saha ve tesisleri hazırlamak ve gerekli emniyet 
tedbirlerini almakla yükümlüdür.  
 
(6) TFF, grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli 
değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.  
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(7) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu statü ile FMT’nin 
güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları 
sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra 
müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri 
müsabakanın hakemine aittir. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile gününde oynanmayan veya 
yarıda kalan müsabakalar TFF tarafından ayrı bir karar alınmamış ise ertesi gün aynı yer ve 
saatte oynanır. Elverişsiz hava şartları nedeni ile ertesi gün de oynanmayan müsabakaların ne 
zaman oynanacağına TFF tarafından karar verilir.  
 
(8) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı, elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil 
olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek 
zorundadırlar. Kabul edilebilir doğa şartları dışında sahanın hazır hale getirilmemesi nedeniyle 
müsabakanın oynanmaması durumunda ev sahibi kulübün ihmali olduğu hakem, gözlemci ve 
denetçi raporlarında sabit görülmesi halinde hakem, gözlemci ve denetçi ücretleri ile misafir 
takımın masrafları ev sahibi kulüp tarafından ödenir.  
 
(9) Ertelenen müsabakaların TFF tarafından belirlenen tarihte oynatılamaması durumunda; 
TFF, müsabakanın başka bir saha veya ilde oynatılmasına karar verebilir.  
 
(10) Seyircisiz oynama kararı verilen müsabakalarda stada misafir takım seyircisi de alınmaz.  
 
(11) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.  
 
(12) Müsabaka öncesi yapılacak seremonide, misafir takım futbolcuları, takım kaptanı 
önderliğinde önce hakemler, sonra ev sahibi takım futbolcuları ile tokalaşırlar. Daha sonra ev 
sahibi takım futbolcuları, takım kaptanı önderliğinde hakemler ile tokalaşırlar. Ardından da 
müsabakanın hakemi, top ve kale seçimi için takım kaptanlarını davet eder.  
 
(13) Yedek futbolcuların ısınma alanları TFF talimatları çerçevesinde oyun alanının konumuna 
göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir. Müsabaka esnasında 
her iki takımdan en fazla beşer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir.  
 
(14) BAL müsabakalarına hakem ve gözlemci atamaları, MHK tarafından yapılır. Müsabakalara 
bir hakem, iki yardımcı hakem ve 4. hakem ile bir gözlemci atanır. 
 
(15) Hakem ve gözlemci ataması yapılmasına rağmen müsabakaya çıkmayan  BAL takımları 
hakem ve görevli ücretlerine karşılık TFF Hesabına 2.000 TL yatırırlar. 
 
(16) FMT’nin 24. maddesinin 1. fıkrasının “a” bendinde ve bu maddenin 8.  ve  15. fıkralarında 
yer alan ücretler kulüp tarafından TFF’nin Garanti Bankası hesabına (IBAN No: TR 62 0006 2000 
1860 0006 2977 58) müsabaka tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde yatırılarak, banka 
dekontunun TFF Amatör İşler Müdürlüğüne ibrazı zorunludur. Yapılmayan ödemeler sezon 
başında verilen lige katılım ücretinden kesilir.  
 
(17) Kulüpler, aşağıdaki zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.  
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MÜSABAKALARDA 

UYGULANACAK ZAMAN 

ÇİZELGESİ 

 SAAT/DAKİKA 

TÜM MÜSABAKALARDA GÖREV/UYGULAMA 

- 90 Dakika  Denetçinin ve Gözlemcinin stada gelişi, stat ve sahanın 

denetlenmesi 

- 90 Dakika Hakemlerin stada gelişi 

- 90 Dakika Takımların stada gelişi 

- 80 Dakika Hakemlerin stadı ve oyun alanını kontrolü 

- 70 Dakika Müsabaka Organizasyon Toplantısı: Müsabaka isim listeleri, 

lisanslar, akreditasyon listeleri ve forma, şort, tozluk 

örneklerinin temini ve denetimi 

- 45 Dakika Hakemlerin ve takımların ısınmak için oyun alanına  

çıkması 

-20 Dakika Hakemlerin ve takımların soyunma odalarına dönmeleri 

- 7 Dakika Hakemlerin ve takımların oyun alanına çıkması, giysi ve  

gereçlerin kontrolü 

- 3 Dakika Seremoni, kale - top seçimi, kalelerin kontrolü. 

  0 Dakika Müsabakanın başlaması. 

  
(18) BAL müsabakalarında Müsabaka Organizasyon Toplantısı yapılır. Bu toplantı; Müsabaka 
Denetçisi (atanması halinde TFF Temsilcisi) başkanlığında, kulüp yetkilileri ve diğer görevlilerin 
katılımıyla, müsabakanın başlamasından 70. dakika önce stadyumda yapılır. Toplantının 
organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Toplantılarda kulüpleri Yönetim Kurulu 
Üyelerinden biri, Futbol Şube Sorumlusu veya Kulüp Müdürü temsil edebilir.  
 
(19) Müsabaka Organizasyon Toplantısına katılacak kişiler:  
 
-Müsabaka Denetçisi  - Tesis Amiri  - Saha Komiseri  

-Müsabaka Güvenlik Amiri  - 4. Hakem  - Gözlemci 

-Her iki kulüp yöneticisi    
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MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER 
  
(1) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 yedek futbolcu 
ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı 
kaleci antrenörü, bir masör ve bir doktor girebilir.  
 
(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alan ve saha içi giriş kartı bulunan yöneticisi veya 
teknik adamlarından birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması 
zorunludur. Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, listeye yazılır ve imza 
altına alınır.  BAL müsabakalarında, TFF tarafından belirlenen ve TFF’nin internet sitesi olan 
www.tff.org’un Bölgesel Amatör Lig sayfasında yayınlanan örnek müsabaka isim listesi 
kullanılacaktır. Müsabaka isim listesinde takım kaptanı mutlaka yazılacaktır.  
 
(3) BAL müsabakalarında takım kaptanı veya futbolcular ile sahaya giriş kartı bulunmayan 
yönetici, teknik sorumlu veya antrenör müsabaka isim listesini imzalayamaz.  
 
(4) Müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem 
tarafından ihraç edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya 
teknik adam yok ise müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu değişikliği kartını 
imzalamaya takım kaptanı yetkilidir.  
 
(5) Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler 
müsabaka gününde cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar.  
 
(6) Takımın başında müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde 
müsabaka hakem tarafından tatil edilir. Tatil edilen müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka 
Talimatının ilgili maddesi gereğince hükmen yenilgi kararı verileceği gibi ayrıca bu 
müsabakanın hakem, gözlemci ve saha görevli masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir. 
 
MADDE 10 - TRİBÜN DÜZENLENMESİ ve ORGANİZASYON  
 
(1) Kulüpler TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine 
uymakla yükümlüdürler.  
 
(2) Gerekli görüldüğü takdirde, sahalarda seyri engellemeyecek nitelikte, Stadyum ve Güvenlik 
Komitesi Talimatı’na uygun şekilde, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, 
bariyer ve benzeri engeller konulur.  
 
(3) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş 
bırakılmalıdır.  
 
(4) Tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.  
 
(5) Müsabakada görevli denetçi ve gözlemciye protokol tribününde müsabakayı rahat bir 
konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir 
yer ayrılır.  
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(6) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde 
stadyumun oturma kapasitesinin % 5’ i oranında yer ayırmak zorundadır. Ev sahibi kulüpler, 
misafir takımın yazılı talebi, il veya ilçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile misafir kulüp 
seyircileri için en fazla % 10 oranında yer ayırabilirler.  
 
(7) Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve 
Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Merkez Hakem Kurulu, Amatör İşler Kurulu Başkan ve Üyeleri 
ile AFDK Başkan ve Üyeleri’ne talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması 
zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve belge isteyebilir. 
Takımın bulunduğu ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü, TFF Bölge Müdürü, ASKF Başkanı ve Futbol 
İl Temsilcisine protokol tribününde yer ayrılır. 
 
Misafir takımın önceden liste vermesi ve protokol tribününün kapasitesinin yeterli olması şartı 
ile en fazla 10 kişi protokol tribününe alınabilir.  
 
(8) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, 
saygı duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir. Bu talepler müsabakadan en az 2 gün önce 
mesai saatleri içinde yazılı olarak yapılması durumunda değerlendirilir.  
 
(9) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler. 
Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart 
taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları 
gerekmektedir. Pankartların boyu 14 metre, eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri 
müsabakadan en az 2 gün önce yazılı olarak yapılması durumunda değerlendirilecektir. 
Pankart izni verilen müsabakalarda pankartın BAL denetçisi, müsabaka gözlemcisi ve 
Müsabaka Güvenlik Amiri tarafından görülmesi sağlanmalıdır. Kulüpler yukarıda sayılanlar 
dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.  
 
(10) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, 
etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya 
yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.  
 
(11) Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF’nin iznine tabidir. 
TFF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde müsabakanın 
başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında (yeşil zemin dışında) müsabakanın başlamasına 20 
dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale getirilmesi zorunludur.  
 
(12) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve 
sahanın içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek 
emniyet ve güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır.  
 
(13) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap 
gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı 
nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer 
maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine yakın bir seviyeye 
ulaşabilecek diğer aletler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler, 
bulundurulamaz ve satılamaz.  
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(14) Kulüplerin  seyircilerinin ve mensuplarının saha ve stada verdiği zarar TFF Yönetim Kurulu 
kararının tebliğinden itibaren en geç 5 gün içinde TFF’nin Garanti Bankası (IBAN No: TR 62 0006 
2000 1860 0006 2977 58) hesabına yatırılarak, banka dekontu TFF Amatör İşler Müdürlüğüne 
ibrazı zorunludur. Yapılmayan ödemeler sezon başında verilen lige katılım ücretinden kesilir. 
Bu meblağ yeterli olmaz ise kalan miktar yatırılana kadar lisans işlemleri yapılmaz.  
 
MADDE 11 – KULÜPLERE YAPILACAK MADDİ YARDIM, ANTRENÖR VE DEPLASMAN 
GİDERLERİNE KATKI PAYI  
 
(1) 2022-2023 Sezonunda BAL’a katılan tüm kulüplere, müsabakalar başladıktan sonra 20.000 
TL maddi katkı yapılır.  
 
(2) BAL kulüplerinden kendi illerinde düzenlenen en az 2 yaş kategorisinde lige katılan 
kulüplerin altyapı antrenörleri için aylık 1.000 TL’den yıllık 12.000 TL katkı yapılır.  
 
(3) BAL’da yer alan takımların il sınırları dışında oynayacakları deplasman maçları için, karayolu 
ile gidilen her kilometre başına 5.00 TL katkı payı ödenecektir.  
 
(4) Deplasman müsabakaları için T.C. Karayolu ölçümlerine göre tek yönde 150 kilometre ve 
üzerindeki mesafeye gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 4.000 TL katkı payı 
ödenecektir.  
 
(5) BAL kulüplerine yapılacak deplasman yol katkı payı ve konaklama katkı payının 
ödenmesinde her deplasman müsabakası için ayrı, imzalı ve kaşeli alındı makbuzu, şirket 
kulüpleri için ise fatura ile banka hesap (IBAN) numarasını belirtir kulüp dilekçesinin 
gönderilmesi gerekmektedir.  
 
MADDE 12 – BAL’da  MÜSABAKA SİSTEMİ 
 
(1) 2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e toplam 15 takım yükselecektir. 
 
(2) Grup Müsabakaları: 
 
14’er takımlı 14 grupta toplam 196 takımın katılımı ile oynanacak grup müsabakaları çift 
devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak olup, ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan 
deprem felaketi sebebiyle 2. ve 7. gruplar haricinde lig müsabakaların devam ettiği diğer 12 
grupta birinci olan takımlar TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanır.  
 
14 grupta son iki sırayı alan takımlar BAL’dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşerler 
 
Deprem nedeniyle Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynanmadığı 2. ve 7. gruplarda 
müsabakaların oynatılmadığı tarihe kadar oluşan puan durumuna göre 2. grup lideri 
Kahramanmaraş İstiklal Spor ve 7. grup lideri Adana 1954 FK 2023-2024 futbol sezonunda TFF 
3.Lig'e yükselmiştir. Ayrıca, diğer 12 grup birincileri doğrudan, 2. ve 7. gruplardan 5’er takımın 
katılımı ile oynanan play-off müsabakaları sonucu 1 takım olmak üzere toplam 15 takım TFF 3. 
Lig’e çıkmaya hak kazanır. 
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(3) Play-off Müsabakaları:  
 
2. grupta Arapgir Spor (Malatya) , Dersim Spor (Tunceli), 12 Bingöl Spor, Siverek Belediye Spor 
(Ş.Urfa) ve Viranşehir Belediye Spor (Ş.Urfa) ile ve 7. grupta Adana Vefa Spor, Anamur Belediye 
Spor (Mersin), Araban Belediye Spor (Gaziantep), Gaziantepgücüspor ve Silifke Belediye Spor 
(Mersin) takımlarının katılımıyla play-off müsabakaları oynanır. 
 
Play-off müsabakaları her iki gruptaki 5’er takımın kendi aralarında çekecekleri kura sonucu 
oynanır. Her gruptaki 5’er takım öncelikle 3 ve 2 takımlı eşleşme kuralarını çeker. 3 takımlı 
grup kurasını çeken takımlar 1, 2 ve 3 numaraları, 2 takımlı grup kurasını çeken takımlar 1 ve 
2 numaralarını çeker. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanır. 3 takımlı gruptaki 
müsabakalar öncelikle (1) ve (2) eşleşme kurasını çeken takımlar arasında oynanır. Bu 
müsabakanın galibi (3) eşleşme kurasını çeken (Bay) takım ile müsabaka oynar. 2 takımlı grup 
kurasını çeken takımlar arasında eleme usulü bir maç oynanır. 3 takımlı ve 2 takımlı grupların 
birincisi olan takımlar arasında oynanacak eleme usulü tek maç sonunda her grubun play-off 
birincisi takımları belirlenir. Her iki grubun play-off birincisi takımları arasında tarafsız bir 
sahada eleme usulü oynanacak olan tek maç sonunda galip gelen takım 2023-2024 sezonunda 
TFF 3. Lige yükselir.   
 
(4) 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle yerel ligler ve BAL tamamlanmadan liglerin 
yarım kalmasından kaynaklanan, BAL’da olması gereken kontenjanın üzerinde takımın BAL’a 
alınmasından kaynaklanan kontenjan artışı nedeniyle illerin belirlenen kontenjanlarına göre 
BAL’dan TFF 3.Lig’e yükselme, BAL’da kalma, BAL’dan yerel lige düşme ve yerel ligden BAL’a 
yükselme aşağıda belirtilen yöntemlerle olacaktır. 
 
a) BAL Kontenjanı 1 (bir) Takım Olup, BAL’da Temsil Edilmeyen İl: (Karaman)  
2022-2023 sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilme hakkı olup bu hakkını kullanmayan 
Karaman ilinin 2022-2023 sezonunda yerel liginde birinci olan takımı 2023-2024 sezonunda 
BAL’a direkt katılır. 
 
b) BAL Kontenjanı 1 (bir) Takım Olup, 1 (bir) Takımla Temsil Edilen İller: 
(Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, 
Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, 
Sivas, Tunceli, Uşak, Van, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Kilis ve 
Osmaniye) 
 
BAL’da bir takımla temsil edilen illerde, bu takım TFF 3.Lig’e yükselirse veya küme düşerse o 
ilin 2022-2023 sezonu en üst yerel liginde birinci olan takım 2023-2024 sezonunda BAL’a 
katılma hakkı kazanır. 
 
Takım TFF 3.Lig’e yükselmezse veya küme düşmezse ligdeki sıralaması ne olursa olsun o ilin en 
üst yerel liginde birinci olan takım ile müsabakaların sona ermesinden sonra kendi ilinde baraj 
müsabakası oynar. Müsabakada galip gelen takım bir sonraki sezon BAL’da oynamaya hak 
kazanır. 
 
c) BAL Kontenjanı 1 (bir) Takım Olup, 2 (iki) Takımla Temsil Edilen İller: 
(Adıyaman, Mardin , Tokat, Yozgat, Şırnak  ve Karabük ) 
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2022-2023  sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilme hakkı olup, 2 takımla temsil edilen 
illerin 2023-2024 sezonunda bir takımla temsil edileceği dikkate alınarak; 
 

2 takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir, biri de küme düşerse, ilin yerel liginde birinci olan takım 
BAL’a yükselir. 
 
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer takım küme düşmezse, küme düşmeyen takım ile ilin 
yerel ligi birincisi olan takım Direkt baraj müsabakası oynar. 
 
2 takımdan biri küme düşer, diğer takım küme düşmezse, küme düşmeyen takım ile ilin yerel 
lig birincisi olan takım baraj müsabakası oynar. 
 
2 takımın her ikisi de küme düşerse, ilin yerel liginde birinci olan takım BAL’a yükselir. 
 
2 takımın her ikisi de TFF 3.Lig’e yükselmez veya küme düşmezlerse, sezon sonu puan 
tablosunda alt sırada olan takım yerel lige düşer. Üst sırada olan takım ise yerel lig birincisi ile 
baraj müsabakası oynar. 
 
d) BAL Kontenjanı 2 (iki) Takım Olup, 1 (bir) Takımla Temsil Edilen İller: 
(Edirne, Düzce) 
 
2022-2023 Sezonunda BAL’da iki takımla temsil edilme hakkı olupta, bir takımla temsil edilen 
illerin 2023-2024 sezonunda iki takımla temsil edileceği dikkate alınarak TFF 3.Lig’e yükselirse 
ve küme düşerse, o ilin yerel liginde birinci ve ikinci olan takım BAL’a yükselir. 
 
BAL takımı  TFF 3.Lig’e yükselmez veya küme düşmezse BAL’da kalır. O ilin yerel liginde birinci 
olan takım BAL’a yükselir. 
 
e) BAL Kontenjanı 2 (iki) Takım Olup, 2 (iki) Takımla Temsil Edilen İller: 
(Afyon, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Kırklareli, Kahramanmaraş, Muğla, 
Ordu, Rize, Şanlıurfa ve Yalova) 
 
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir biri de küme düşerse, ilin yerel liginde birinci ve ikinci olan 
takımlar direkt BAL’a yükselir. 
 
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir biri de küme düşmezse, ilin yerel liginde birinci olan takım 
BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım BAL’da kalır. 
 
2 takım da TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse sezon sonu puan tablosunda üst sırada 
yer alan takım BAL’da kalır, alt sırada yer alan takım yerel ligin birincisi ile baraj müsabakası 
oynar. 
 
2 takımdan biri küme düşer, diğer takım TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, ilin yerel 
liginde birinci olan takım BAL’a yükselir. Diğer takım BAL’da kalır.  
 
2 takımda küme düşerse, ilin yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar direkt BAL’a yükselir. 
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f) BAL Kontenjanı 2 (iki) Takım Olup, 3 (üç) Takımla Temsil Edilen İller: 
(Hatay ve Kayseri) 
 
Bu illerin 2023-2024 sezonunda yeniden 2 (iki) takımla temsil edileceği dikkate alınarak; 3 
takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ilin yerel liginde birinci ve ikinci olan 
takımlar direkt BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, ilin yerel liginde birinci olan takım 
BAL’a yükselir. Kalan takım BAL’a oynamaya devam eder. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takımda küme düşmezse, bu takımlardan sezon sonu 
puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig birincisi ile baraj müsabakası oynar. Üst sırada 

olan takım ise BAL’da kalır. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’da 
kalır, yerel lig birincisi ise direkt BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, bir takım küme düşerse, kalan iki takımdan sezon 
sonu puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig birincisi ile baraj müsabakası oynar. Üst 
sırada olan takım BAL’da kalır. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezlerse, sezon sonu puan tablosunda 
en üst sırada olan takım BAL’da kalır, en alt sırada olan takım yerel lige düşer. İkinci olan takım 
ise yerel lig birincisi ile baraj müsabakası oynar. 
 
g) BAL Kontenjanı 2 (iki) Takım Olup 4 (dört) Takımla Temsil Edilen İller: 
(Diyarbakır ve Malatya) 
 
BAL Kontenjanı 2 takım olup 4 takımla temsil edilen Diyarbakır ve Malatya illerimizin                     
2023-2024 sezonunda 2 takımla temsil edileceği dikkate alınan statüsü aşağıdadır. 
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir diğer üç takım küme düşmezse, üç takımdan sezon sonu 
puan tablosunda üstte olan bir takım BAL’da kalır. En alt sırada yer alan iki  takım yerel lige 
düşer. Yerel lig birincisi olan takım BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, BAL’da kalan iki takımdan üst 
sırada olan takım BAL’a devam eder, diğer takım yerel lige düşer. Yerel lig birincisi olan takım 
BAL’a çıkar. 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, BAL’daki takım ligde kalır. Yerel lig 
birincisi olan takım BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, dört takım arasında sezon sonu 
puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’ da kalır. En alt sırada olan iki takım yerel lige 
düşer. Yerel lig birincisi olan takım BAL’da en üst ikinci sırada olan takım ile baraj müsabakası 
oynar. 
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4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, bir takım küme düşerse, kalan üç takımdan sezon 
sonu puan tablosunda en alt sırada olan  iki takım yerel lige düşer. Üstte olan takım BAL’da 
kalır. Yerel lig birinci olan takım direkt BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, iki takım küme düşerse, kalan iki takımdan üst 
sırada olan takım BAL’da kalır. Alt sırada olan takım yerel lig birincisi ile baraj müsabakası 
oynar. 
 
h) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 3 (üç) Takımla Temsil Edilen İller:   
(Mersin,  Kütahya, Tekirdağ ve Zonguldak ) 
 
3 takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, yerel ligde birinci ve ikinci olan 
takımlar BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım BAL’da kalır. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer iki takım da küme düşerse, yerel ligde birinci, ikinci 
ve üçüncü olan takımlar BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, 2 takım da küme düşmezse, yerel lig birincisi olan takım 
BAL’a yükselir.. Küme düşmeyen 2 takımdan sezon sonu puan tablosunda alt sırada olan takım 
yerel lig ikincisi ile baraj müsabakası oynar. Üst sırada olan takım BAL’da kalır. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3. Lig’e yükselemez ve küme düşmezlerse, sezon sonu puan tablosunda 
üst sırada olan takım BAL’da kalır. En alt sırada yer alan takım yerel lige düşer. Yerel ligde birinci 
olan takım BAL’a yükselir. 3 takım arasında ikinci olan BAL takımı yerel lig ikincisi ile baraj 
müsabakası oynar. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, biri küme düşerse, yerel ligde birinci olan takım BAL’a 
yükselir. Diğer 2 takım arasında sezon sonu puan tablosunda üst sırada yer alan takım BAL’da 
kalır, alt sırada olan takım ise yerel ligde ikinci olan takımla baraj müsabakası oynar. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, iki takım küme düşerse, yerel ligde birinci ve ikinci, 
olan takımlar BAL’a yükselir. TFF 3.Lig’e yükselmeyen ve küme düşmeyen üçüncü takım BAL’da 
kalır. 
 
ı) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 4 (dört) Takımla Temsil Edilen İller:  
(Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli,  Konya, Manisa ve Samsun) 
 
BAL kontenjanı 3 takım olup, 4 takımla temsil edilen illerin, 2023-2024 sezonunda 3 takımla 
temsil edileceği dikkate alınan statüsü aşağıdadır.  
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer üç takım küme düşmezse, yerel lig birincisi takım 
BAL’a yükselir. Diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takım BAL’da kalır. 
İkinci sırada olan takım yerel lig ikincisi takım ile baraj müsabakası oynar. En alt sırada yer alan 
takım yerel lige düşer. 
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4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, yerel lig birincisi takım BAL’a çıkar. 
Diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da kalır, diğer takım yerel 
lig ikincisi takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’ da 
oynamaya devam eder. Yerel lig birincisi ve ikincisi BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, dört takım arasında sezon sonu 
puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’ da kalır, ikinci olan takım yerel lig ikincisi ile 
baraj müsabakası oynar. En alt sırada olan iki takım yerel lige düşer. Yerel lig birincisi takım 
BAL’a yükselir. 
 
4 Takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, bir takım küme düşerse, kalan üç takımdan sezon 
sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım yerel lige düşer. En üstte olan takım BAL’da 
kalır. İkinci sırada olan takım yerel ikincisi ile baraj müsabakası oynar. Yerel lig birincisi takım 
doğrudan BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, iki takım küme düşerse, yerel lig birincisi BAL’a 
yükselir. Diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da kalır. Diğer 
takım yerel lig ikincisi ile baraj müsabakası oynar. 
 
i) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım olup 5 (beş) Takımla Temsil Edilen İller:  
(Sakarya ve Trabzon ) 
 
BAL kontenjanı 3 takım olup 5 takımla temsil edilen illerimizin 2023-2024 sezonunda 3 takımla 
temsil edileceği statü aşağıdadır. 
 
5 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir ve diğer 4 takım küme düşmezse, sezon sonu puan 
tablosunda en alt sırada olan 2 takım doğrudan yerel lige düşer. Üst sırada olan 2 takım BAL’da 
kalır. Yerel lig birincisi takım BAL’a yükselir.  
 
5 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir ve bir takım küme düşerse, yerel lig birincisi olan takım 
doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan 
takım yerel lige düşer. 3 takımdan üst sırada olan 2 takım BAL’da kalır. 
 
5 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir ve iki takım küme düşerse, yerel lig birincisi olan takım 
direkt BAL’a yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır. 
 
5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, 5 takım arasında sezon sonu puan 
tablosunda en alt sırada olan 3 takım doğrudan yerel lige düşer, üst sırada olan 2 takım BAL’da 
kalır. Yerel lig birincisi olan takım direkt BAL’a çıkar.  
 
5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, birisi küme düşerse, yerel lig birincisi olan takım direkt 
BAL’a yükselir. Diğer 4 takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan iki takım 
doğrudan yerel lige düşer. Üst sırada yer alan 2 takım BAL’da kalır. 
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5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, ikisi küme düşerse, yerel lig birincisi olan takım direkt 
BAL’a yükselir. Diğer üç takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan bir takım 
yerel lige düşer. Diğer 2 takım BAL’da kalır. 
 
j)BAL Kontenjanı 4 (dört) Takım Olup, 6 (altı) Takımla Temsil Edilen İller:   
(Bursa ve Ankara) 
 
BAL Kontenjanı 4 (dört) Takım olup, 6 takımla temsil edilen Bursa ve Ankara illerinin takımları, 
3’er takımlı iki ayrı grupta yer almaktadır.  
 

Bursa ve Ankara illerinin 2023-2024 sezonunda 4 takıma düşürüleceği dikkate alınarak 
hazırlanan statü aşağıdadır. 
 
Bu statü Bursa ve Ankara illerinin temsil edildiği her iki grup için geçerlidir. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ilin yerel lig sıralamasından iki 
takım BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, ilin yerel lig sıralamasından bir 
takım BAL’a yükselir. Kalan takım BAL’a oynamaya devam eder. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takımda küme düşmezse, bu takımlardan sezon sonu 
puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası 
oynar. Üst sırada olan takım ise BAL’da kalır. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’da 
kalır, yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, bir takım küme düşerse, kalan iki takımdan sezon 
sonu puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj 
müsabakası oynar. Üst sırada olan takım BAL’da kalır. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezlerse, sezon sonu puan tablosunda 
en üst sırada olan takım BAL’da kalır, en alt sırada olan takım yerel lige düşer. İkinci olan takım 
ise yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
k) BAL Kontenjanı 4 (dört) Takım Olup, 7 (Yedi ) Takımla Temsil Edilen İl:   
(Kocaeli ) 
 
BAL kontenjanı 4 takım olup, 7 takımla temsil edilen Kocaeli ilinin takımları, iki ayrı grupta 3 ve 
4’er takımla yer almaktadır.   
 
Kocaeli ilinin 2023 – 2024 sezonunda 5 takıma, 2024 – 2025 sezonunda 4 takıma düşürüleceği 
dikkate alınarak 2022– 2023 sezonu statüsü aşağıdadır. 
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4 (dört) Kocaeli takımın bulunduğu gruptaki Kocaeli takımlarının statüsü  
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer üç takım küme düşmezse, yerel lig sıralamasından 
bir takım BAL’a yükselir. Diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takım 
BAL’da kalır. İkinci sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası 
oynar. En alt sırada yer alan takım yerel lige düşer. 
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir takım 
BAL’a çıkar. Diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da kalır, diğer 
takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’ da 
oynamaya devam eder. Yerel lig sıralamasından iki takım BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, dört takım arasında sezon sonu 
puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’ da kalır, ikinci olan takım yerel lig 
sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. En alt sırada olan iki takım yerel lige 
düşer. Yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. 
 
4 Takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, bir takım küme düşerse, kalan üç takımdan sezon 
sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım yerel lige düşer. En üstte olan takım BAL’da 
kalır. İkinci sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
Yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, iki takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir 
takım BAL’a yükselir. Diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da 
kalır. Diğer takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
3 (üç )  Kocaeli takımının bulunduğu gruptaki Kocaeli takımlarının statüsü  
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ilin yerel lig sıralamasından iki 
takım BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, ilin yerel lig sıralamasından bir 
takım BAL’a yükselir. Kalan takım BAL’da oynamaya devam eder. 
 
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takımda küme düşmezse, bu takımlardan sezon sonu 
puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig sıralamasından birtakım ile baraj müsabakası 
oynar. Üst sırada olan takım ise BAL’da kalır. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’da 
kalır, yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. 
 
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, bir takım küme düşerse, kalan iki takımdan sezon 
sonu puan tablosunda alt sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj 
müsabakası oynar. Üst sırada olan takım BAL’da kalır. 
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3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezlerse, sezon sonu puan tablosunda 
en üst sırada olan takım BAL’da kalır, en alt sırada olan takım yerel lige düşer. İkinci olan takım 
ise yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
l) BAL Kontenjanı 5 (Beş ) Takım Olup 8 (sekiz ) Takımla Temsil Edilen İl:  
( İzmir) 
 
BAL kontenjanı 5 takım olup, 8 takımla temsil edilen İzmir ilinin takımları, iki ayrı grupta 4’er 
takımla yer almaktadır.   
 
İzmir ilinin 2023 – 2024 sezonunda 6 takıma, 2024 – 2025 sezonunda 5 takıma düşürüleceği 
dikkate alınarak 2022– 2023 sezonu statüsü aşağıdadır. Bu statü İzmir ilinin takımlarının 
bulunduğu 2 grup içinde geçerlidir.  
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer üç takım küme düşmezse, yerel lig sıralamasından 
bir takım BAL’a yükselir. Diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takım 
BAL’da kalır. İkinci sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası 
oynar. En alt sırada yer alan takım yerel lige düşer. 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir takım 
BAL’a çıkar. Diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da kalır, diğer 
takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’ da 
oynamaya devam eder. Yerel lig sıralamasından iki takım BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, dört takım arasında sezon sonu 
puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’ da kalır, ikinci olan takım yerel lig 
sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. En alt sırada olan iki takım yerel lige 
düşer. Yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. 
 
4 Takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, bir takım küme düşerse, kalan üç takımdan sezon 
sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım yerel lige düşer. En üstte olan takım BAL’da 
kalır. İkinci sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
Yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. 
 
4 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez, iki takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir 
takım BAL’a yükselir. Diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım BAL’da 
kalır. Diğer takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. 
 
m) BAL Kontenjanı 12 (oniki) takım olup 25 (yirmibeş) Takımla Temsil Edilen İl:  
(İstanbul)  
 
BAL kontenjanı 12 takım olup 25 takımla temsil edilen İstanbul ilinin takımları 5’er takımlı 5 
ayrı grupta yer almaktadır. 
 
İstanbul ilinin kontenjan sayısının 2023 – 2024 sezonunda 18 takıma, 2024 – 2025 sezonunda 
12 takıma düşürüleceği dikkate alınarak 2022  - 2023 sezonu statüsü aşağıdadır. Bu statü 
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İstanbul ilinin takımlarının bulunduğu 5 grup için de geçerli olup grup müsabakaları 
tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen yükselme ve düşme sisteminin uygulanmasının 
yanında 25 takımla temsil edilen İstanbul'un 2023-2024 sezonunda 18 takımla temsil edileceği 
dikkate alınarak, yerel lig sıralamasından 3 (üç) takım direkt olarak BAL’a yükselir. 
 
5 İstanbul Takımının Bulunduğu Gruplardaki İstanbul Takımlarının Statüsü: 
 
5 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir ve diğer 4 takım küme düşmezse, sezon sonu puan 
tablosunda en alt sırada olan 2 takım doğrudan yerel lige düşer. Üst sırada olan 2 takım BAL’da 
kalır. Yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir.  
 
5 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir ve bir takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir 
takım BAL’a yükselir. Diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım 
yerel lige düşer. 3 takımdan üst sırada olan 2 takım BAL’da kalır. 
 
5 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir ve iki takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir takım 
BAL’a yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır. 
5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse, 5 takım arasında sezon sonu puan 
tablosunda en alt sırada olan 3 takım doğrudan yerel lige düşer, üst sırada olan 2 takım BAL’da 
kalır. Yerel lig birincisi olan takım direkt BAL’a çıkar.  
 
5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, birisi küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir takım  
BAL’a yükselir. Diğer 4 takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan iki takım 
doğrudan yerel lige düşer. Üst sırada yer alan 2 takım BAL’da kalır. 
 
5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, ikisi küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir takım 
BAL’a yükselir. Diğer üç takım arasında sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan bir takım 
yerel lige düşer. Diğer 2 takım BAL’da kalır. 
 
MADDE 13 - BAL BARAJ MÜSABAKALARI  
 
(1) BAL baraj müsabakaları, TFF tarafından yetki verilen kişi ve kuruluşlarca il merkezlerinde 
belirlenen sahalarda oynanır.  
 
(2) BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır.  
 
(3) Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır.  
 
(4) Baraj müsabakalarının hakem ve gözlemcisi MHK tarafından atanır.  
 
(5) BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15 
gün içinde oynatılır.  
 
(6) BAL takımları ile oynanacak baraj müsabakalarında yerel lig takımlarındaki yabancı uyruklu 
futbolcular oynayamaz.  
 
 



20 
 

MADDE 14 - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ  
 
(1) Müsabakalarda 5 (beş) oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye 
uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 
defada yapılabilir.  
 
(2) Eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde 
kullanılmayan oyuncu değişiklikleri uzatma devrelerinde kullanılabilir. Ayrıca  takımlar uzatma 
devrelerinde ilave 1 (bir) oyuncu değişikliği yapabilirler.  
 
MADDE 15 – MÜSABAKA DENETÇİLERİ  
 
(1) BAL müsabakalarında TASKK tarafından yetkilendirilen ASKF Başkanlığınca veya ASKF’nin 
yetkilendirilmediği illerde Futbol İl Temsilciliği tarafından bir Denetçi görevlendirilir.  
 
(2) BAL müsabakalarında gerekli görüldüğü takdirde TFF Temsilciler Kurulu tarafından 
Federasyon Temsilcisi görevlendirilebilir.  
 
MADDE 16 - FORMA SETLERİ  
 
(1) Takımlar, biri açık renk, diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak 
ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. BAL liginde forma seti sayısı 
sınırlaması yoktur.  
 
(2) BAL müsabakalarında iki takımın formaları aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. 
 
(3) BAL takımlarına, forma setlerine alınacak reklamlar konusunda “Sportif Ekipman Talimatı” 
hükümleri uygulanır.  
 
(4) Takımlar 1’den 99’a kadar forma numarası ile müsabakalara çıkabilirler. BAL takımları 
formalarının arkasına futbolcuların isimlerini yazdırabilirler.  
 
MADDE 17 – KUPA  
 
(1) BAL müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig’e çıkan takımlara şampiyonluk kupası verilir.  
 
(2) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler TFF’nin belirleyeceği 
organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak zorundadır.  
 
MADDE 18 - TİCARİ HAKLARIN KULLANIMI  
 
(1) TFF, Bölgesel Amatör Lig ve müsabakalarına ilişkin ticari haklar ile her türlü fikri ve sınai 
hakkın münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi TFF’ye aittir. TFF, 
Bölgesel Amatör Lig ve müsabakalarına ilişkin ticari hakları futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek 
ve futbolun gelişimini sağlamak amacıyla kullanma yetkisine sahiptir.  
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(2) TFF, Kulüplerin oynayacakları Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının televizyon, radyo, 
internet ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla merkezi olarak pazarlanmasına ve 
yayınlanmasına yetkilidir.  
 
(3) Müsabakalara ilişkin futbolcu, teknik adam ve diğer görevlilere ait her türlü sesli, görsel ve 
işitsel görüntüler ile stadyum görüntülerini, her türlü istatiksel veri olarak veya analiz yapılması 
için ticari veya ticari olmayan amaçlarla işlenmesine, kullanılmasına ve saklanmasına, 
aktarılmasına, üçüncü kişilere alt lisans verilmesine, istatistiksel veri olarak veya analiz 
yapılması için olarak kamuoyu ile paylaşılmasına TFF yetkilidir.  
 
(4) Kulüpler, işbu maddede belirtilen hakların TFF tarafından kullanılması için gerekli tüm 
yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.  
 
MADDE 19 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER  
 
İş bu Statüde, ilgili talimatlarda ve 2022-2023 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak 
Esaslar Kitapçığında hükme bağlanmamış olan hususlarda karar vermeye TFF yetkilidir.  
 
MADDE 20 - YÜRÜRLÜK  

 

Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 27.09.2022 tarih ve 39 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 
27.09.2022 tarihinde TFF’nin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
TFF Yönetim Kurulu’nun 11.04.2023 tarih ve 71 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu Talimatın 
12. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarının değiştirilmesine karar verilmiş olup, bu değişiklik 
12.04.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
 
TFF Yönetim Kurulu’nun 20.04.2023 tarih ve 72 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu Talimatın 
12. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarının değiştirilmesine karar verilmiş olup, bu değişiklik 
24.04.2023 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
 
MADDE- 21: YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  

 

TFF’nin internet sitesinde 25.10.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2021-2022 
sezonu Bölgesel Amatör Lig Müsabakaları Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.  
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EK-1 2022-2023 FUTBOL SEZONUNDA 

BÖLGESEL AMATÖR LİGE KATILACAK TAKIMLAR  
 

 
İL 

 
BAL 

TAKIM 
SAYISI 

 

 
 
TAKIM İSİMLERİ 

 
ADANA 

 
4 

ADANA VEFA SPOR  

ADANA HADIRLIGÜCÜ AMATÖR SPOR  
ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ  
CEYHAN SPOR  

ADIYAMAN 2 ADIYAMAN SPOR  
KAHTA 02 SPOR  

AFYON 2 SANDIKLI SPOR  
BELEDİYE BOLVADİN TERMAL SPOR  

AĞRI 1 DOĞUBAYAZIT FUTBOL KULÜBÜ 
AMASYA 1 SULUOVA SEBAT SPOR  
 
 
 
ANKARA 

 
 
 

6 
 

GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR  
KAVAKLIDERE SPOR  
1926 POLATLI BELEDİYESPOR  
ANKARA TKİ SPOR  
SİNCAN BLD. SPOR  
BAŞKENT ŞAFAK SPOR  

 
ANTALYA 

 
4 

KUMLUCA BELEDİYE SPOR  
MANAVGAT BLD. SPOR  
KORKUTELİ BLD. SPOR  
ANTALYA KEMERSPOR  

ARTVİN 1 ARHAVİ SPOR  
 
AYDIN 

 
4 

EŞİN GRUP SÖKE SPOR  
AYDIN YILDIZ SPOR  
DİDİM BELEDİYE SARGIN YAPI SPOR 
DAVUTLAR BELEDİYE SPOR  

 
BALIKESİR 

 
4 

1966 EDREMİT SPOR  
GÖNEN BELEDİYE SPOR 
BURHANİYE BLD.SPOR  
ETİ SPOR  

BİLECİK 1 BİLECİK 1969 SPOR KULÜBÜ  
BİNGÖL 1 12 BİNGÖL SPOR  
BİTLİS 1 BİTLİS ÖZGÜZELDERE SPOR  
BOLU 1 YENİÇAĞA SPOR  
BURDUR 1 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNV. GSK  
 
 
BURSA 

 
 

6 

NİLÜFER BELEDİYE FUTBOL KULÜBÜ SPOR  
GÖRÜKLE İPEKSPOR 
İNEGÖL KAFKAS GENÇLİKSPOR  
ZAFERSPOR  
DOĞUGÜCÜ FUTBOL KULÜBÜ   
AKHİSAR DEMİR SPOR  

ÇANAKKALE 2 BİGA SPOR  
BOZCAADA SPOR  

ÇANKIRI 1 1074 ÇANKIRI SPOR  
ÇORUM 1 OSMANCIK BLD. SPOR  
 
DENİZLİ 

 
4 
 

DENİZLİ SARAYKÖY SPOR  
GÜRELLER LOJİSTİK YEŞİLÇINAR SPOR KULÜBÜ 
ÇİVRİL KIRALAN DEMİRSPOR KULÜBÜ  
KIZILCABÖLÜK SPOR  

 
DİYARBAKIR 

 
4 

BAĞLAR BELEDİYE SPOR 
ÇINAR BELEDİYESİ SPOR  
ERGANİSPOR 
DİYARBAKIR YENİŞEHİR BELEDİYE SPOR 

EDİRNE 1 UZUNKÖPRÜ SPOR  
ELAZIĞ 2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR  

AKSARAY GENÇLİK SPOR  
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İL 

 
BAL 

TAKIM 
SAYISI 

 

 
 
TAKIM İSİMLERİ 

ERZİNCAN 1 ERZİNCAN ULALAR SPOR  
ERZURUM 1 PALANDÖKEN BELEDİYESİ SPOR  
ESKİŞEHİR 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR  

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE SPOR  
GAZİANTEP 2 GAZİANTEPGÜCÜ SPOR  

ARABAN BELEDİYE SPOR  
GİRESUN 2 GÖRELE SPOR  

1926 BULANCAK SPOR  
GÜMÜŞHANE 1 GÜMÜŞHANE TELEKOM SPOR  
HAKKARİ 1 YÜKSEKOVA BLD.SPOR  
 
HATAY 

 
3 

5 TEMMUZ İSKENDERUN SPOR  
ANTAKYA BELEDİYESİ FUTBOL KULÜBÜ  
SAMANDAĞ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR  

ISPARTA 1 KEÇİBORLU BELEDİYE SPOR  
 
MERSİN 

 
3 

SİLİFKE BELEDİYE SPOR  
ANAMUR BELEDİYE SPOR  
HOMURLU 1951 SPOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İSTANBUL 
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CANKURTARAN SPOR  
BAYRAMPAŞA TEKNİK SPOR  
FERİKÖY SPOR  
KUŞTEPE SPOR  
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SPOR  
BAHÇELİEVLER SPOR  
SULTANBEYLİ BLD. SPOR  
SULTANGAZİ SPOR  
SİLİVRİ SPOR  
BAYBURT 1918 FUTBOL KULÜBÜ  
BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ  
ORTAKÖY SPOR  
NİŞANTAŞI SPOR  
BEYLERBEYİ 1911 FUTBOL KULÜBÜ  
KURUÇEŞME SPOR 
KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ  
GAZİ MAHALLESİ SPOR  
HALİÇ SPOR  
KARTAL SPOR  
OSMANİYE İSTİKLAL  
VEFA SPOR  
KAVACIKSPOR  
BÜYÜKÇEKMECE MİMAROBA SPOR  
SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ  
MODAFEN SPOR  

 
 
 
İZMİR 

 
 
 

8 

VİVEN BORNOVA FUTBOL KULÜBÜ  
ALAÇATISPOR KULÜBÜ  
ALİAĞA FUTBOL A.Ş  
TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ  
ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR  
BORNOVA YEŞİLOVA SPOR  
ÖZÇAMDİBİ SPOR  
ÇEŞME BELEDİYE SPOR 

KARS 1 KARS 36 SPOR  
KASTAMONU 1 KASTAMONU ÖZEL İDARE KÖY HİZ. SPOR  
 
KAYSERİ 

 
3 

TALASGÜCÜ BLD. SPOR  
DEVELİ GÜCÜ SPOR 
HACILAR ERCİYES GENÇLİK VE SPOR  

KIRKLARELİ 2 BABAESKİ SPOR  
KAVAKLI SPOR  

KIRŞEHİR 1 MUCURGÜCÜ SPOR  
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İL 

 
BAL 

TAKIM 
SAYISI 

 

 
TAKIM İSİMLERİ 

 
 
 
KOCAELİ 

 
 
 

7 

DEĞİRMENDERESPOR  
GÖLCÜKSPOR  
YUVACIK SPOR  
KULLAR 1975 SPOR  
GEBZE SPOR  
GEBZE TAYFUN SPOR  
KOCAELİ HARB-İŞ SPOR  

 
KONYA 

 
4 

BETA TRAFO EREĞLİ SPOR  
SARAYÖNÜ BELEDİYE SPOR  
MERAM KARA KARTALLAR SPOR  
YİĞİTCAN ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BLD.SPOR  

 
KÜTAHYA 

 
3 

TKİ TAVŞANLI LİNYİT SPOR  
TEPECİK SPOR  
AKINCILAR  

 
MALATYA 

 
4 

MALATYA İDMANYURDU SPOR  
AKÇADAĞ SPOR  
ARAPGİR SPOR  
MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR  

 
MANİSA 

 
4 

SALİHLİ BELEDİYE SPOR  
MANİSA SANAYİ YILDIZ KULÜBÜ  
YUNUS EMRE BELEDİYE SPOR  
SARUHANLI BELEDİYE SPOR FUTBOL KULÜBÜ 

K.MARAŞ 2 ELBİSTAN SPOR  
KAHRAMANMARAŞ FUTBOL KULÜBÜ 

MARDİN 2 MAZIDAĞI FOSFAT SPOR  
MARDİN 1969 SPOR  

MUĞLA 2 YATAĞAN SPOR  
ERMAŞ MUĞLASPOR  

MUŞ 1 YEŞİL VARTO SPOR  
NEVŞEHİR 1 SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR  
NİĞDE 1 NİĞDE BELEDİYESİ SPOR  
ORDU 2 ÜNYE 1957 SPOR  

ULUBEY BELEDİYESPOR  
RİZE 2 SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR  

RİZE ÖZEL İDARE SPOR  
 
 
SAKARYA 

 
 

5 

ARİFİYE KALAYCI SPOR  
SERDİVANSPOR  
KAZIMPAŞA BİRLİK SPOR  
HENDEK DEREKÖY SPOR  
HENDEK SPOR  

 
SAMSUN 

 
4 

KARASAMSUN SPOR  
ATAKUM BELEDİYE SPOR  
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR  
ÇARŞAMBASPOR  

SİİRT 1 KURTALAN SPOR  
SİNOP 1 BOYABAT 1868 SPOR  
SİVAS 1 İSKAR CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GSK  
 
TEKİRDAĞ 

 
3 

ÇERKEZKÖY 1911 DOĞAN SPOR  
TEKİRDAĞ SPOR  
ÇORLU SPOR 1947  

TOKAT 2 NİKSAR BELEDİYE SPOR  
TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR  

 
 
TRABZON 

 
 

5 

DSİ KARADENİZ SPOR  
BAHCECİKSPOR  
ÇARŞIBAŞI BELEDİYE SPOR  
SEBATGENÇLİK SPOR  
1985 DERECİK SPOR  

TUNCELİ 1 DERSİM SPOR  
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İL 

 
BAL 

TAKIM 
SAYISI 

 

 
 

TAKIM İSİMLERİ 

Ş.URFA 2 VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR  
SİVEREK BELEDİYE SPOR  

UŞAK 1 BUDAKLAR GENÇLİK SPOR  
VAN 1 VANGÖLÜ SPORTİF FAALİYETLER SPOR  
YOZGAT 2 YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR  

YOZGATSPOR 1959 FK  
 
ZONGULDAK 

 
3 

KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR  
DEVREK BELEDİYE SPOR  

KOZLU BELEDİYE SPOR 
AKSARAY 1 ESKİL BELEDİYE SPOR  
BAYBURT 1 BAYBURT BLD. SPOR  
KIRIKKALE 1 KIRIKKALE YAHŞİHAN SPOR  
BATMAN 1 BATMAN 72 BELEDİYE SPOR  
ŞIRNAK 2 CİZRE SERHAT SPOR  

ŞIRNAK İDMANYURDU SPOR  
BARTIN 1 BARTIN SPOR  
ARDAHAN 1 SERHAT ARDAHANSPOR  
IĞDIR 1 IĞDIR ES SPOR  
YALOVA 2 ALTINOVA BLD. SPOR  

YALOVASPOR  
KARABÜK 2 KARABÜK İDMANYURDU SPOR 

KARDEMİR KARABÜK SPOR  
KİLİS 1 KİLİS BLD. SPOR  
OSMANİYE 1 BAHÇE SPOR  
DÜZCE 1 ÇİLİMLİ BLD. SPOR  
TOPLAM 196  
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EK-2 
2022 – 2023 SEZONU 

BÖLGESEL AMATÖR LİG GRUPLANDIRMASI 
 

SIRA 
NO 

1.GRUP  SIRA 
NO 

2.GRUP  SIRA 
NO 

3.GRUP  SIRA 
NO 

4.GRUP 

1 DİYARBAKIR 1 MALATYA 1 TRABZON 1 SAMSUN 

2 DİYARBAKIR 2 MALATYA 2 TRABZON 2 SAMSUN 
3 DİYARBAKIR 3 MALATYA 3 TRABZON 3 SAMSUN 

4 DİYARBAKIR 4 MALATYA 4 TRABZON 4 SAMSUN 

5 MARDİN 5 ADIYAMAN 5 TRABZON 5 GİRESUN 
6 MARDİN 6 ADIYAMAN 6 RİZE 6 GİRESUN 

7 ŞIRNAK 7 ELAZIĞ 7 RİZE 7 ORDU 
8 ŞIRNAK 8 ELAZIĞ 8 AĞRI 8 ORDU 

9 BATMAN 9 K.MARAŞ 9 ARDAHAN 9 TOKAT 
10 BİTLİS 10 K.MARAŞ 10 ARTVİN 10 TOKAT 

11 HAKKARİ 11 Ş.URFA 11 BAYBURT 11 AMASYA 
12 MUŞ 12 Ş.URFA 12 ERZURUM 12 ERZİNCAN 

13 SİİRT 13 BİNGÖL 13 IĞDIR 13 GÜMÜŞHANE 

14 VAN 14 TUNCELİ 14 KARS 14 SİVAS 
 

SIRA 
NO 

5.GRUP  SIRA 
NO 

6.GRUP  SIRA 
NO 

7.GRUP  SIRA 
NO 

8.GRUP 

1 ANKARA 1 ANKARA 1 ADANA 1 ANTALYA 
2 ANKARA 2 ANKARA 2 ADANA 2 ANTALYA 

3 ANKARA 3 ANKARA 3 ADANA 3 ANTALYA 
4 ZONGULDAK 4 KAYSERİ 4 ADANA 4 ANTALYA 

5 ZONGULDAK 5 KAYSERİ 5 HATAY 5 KONYA 
6 ZONGULDAK 6 KAYSERİ 6 HATAY 6 KONYA 

7 KARABÜK 7 YOZGAT 7 HATAY 7 KONYA 

8 KARABÜK 8 YOZGAT 8 MERSİN 8 KONYA 
9 BARTIN 9 AKSARAY 9 MERSİN 9 AFYON 

10 BOLU 10 ÇORUM 10 MERSİN 10 AFYON 
11 ÇANKIRI 11 KIRIKKALE 11 G.ANTEP 11 ESKİŞEHİR 

12 DÜZCE 12 KIRŞEHİR 12 G.ANTEP 12 ESKİŞEHİR 
13 KASTAMONU 13 NEVŞEHİR 13 KİLİS 13 BURDUR 

14 SİNOP 14 NİĞDE 14 OSMANİYE 14 ISPARTA 
 

SIRA 
NO 

9.GRUP  SIRA 
NO 

10.GRUP  SIRA 
NO 

11.GRUP  SIRA 
NO 

12.GRUP 

1 AYDIN 1 İSTANBUL 1 İSTANBUL 1 İSTANBUL 
2 AYDIN 2 İSTANBUL 2 İSTANBUL 2 İSTANBUL 

3 AYDIN 3 İSTANBUL 3 İSTANBUL 3 İSTANBUL 
4 AYDIN 4 İSTANBUL 4 İSTANBUL 4 İSTANBUL 

5 DENİZLİ 5 İSTANBUL 5 İSTANBUL 5 İSTANBUL 

6 DENİZLİ 6 İZMİR 6 SAKARYA 6 BALIKESİR 
7 DENİZLİ 7 İZMİR 7 SAKARYA 7 BALIKESİR 

8 DENİZLİ 8 İZMİR 8 SAKARYA 8 BALIKESİR 
9 İZMİR 9 İZMİR 9 SAKARYA 9 BALIKESİR 

10 İZMİR 10 MANİSA 10 SAKARYA 10 KÜTAHYA 
11 İZMİR 11 MANİSA 11 TEKİRDAĞ 11 KÜTAHYA 

12 İZMİR 12 MANİSA 12 TEKİRDAĞ 12 KÜTAHYA 
13 MUĞLA 13 MANİSA 13 TEKİRDAĞ 13 ÇANAKKALE 

14 MUĞLA 14 UŞAK 14 BİLECİK 14 ÇANAKKALE 
 

SIRA 
NO 

13.GRUP  SIRA 
NO 

14.GRUP 

1 İSTANBUL 1 İSTANBUL 
2 İSTANBUL 2 İSTANBUL 

3 İSTANBUL 3 İSTANBUL 
4 İSTANBUL 4 İSTANBUL 

5 İSTANBUL 5 İSTANBUL 

6 BURSA 6 KOCAELİ 
7 BURSA 7 KOCAELİ 

8 BURSA 8 KOCAELİ 
9 KOCAELİ 9 KOCAELİ 

10 KOCAELİ 10 BURSA 
11 KOCAELİ 11 BURSA 

12 KIRKLARELİ 12 BURSA 
13 KIRKLARELİ 13 YALOVA  

14 EDİRNE 14 YALOVA 

 


