
2022-2023 SEZONU  
AMATÖR TAKIMLARDA FUTBOLCU YAŞI UYGUNLUĞU 

 

BAL - SÜPER AMATÖR – 1 ve 2. AMATÖR   
1992 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu 
statüsündedir. (Müsabaka İsim Listesine en fazla Beş (5) futbolcu yer alacaktır.) 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,2006 ve 2007doğumlu 
futbolcular yaşı küçük futbolcu statüsündedir. 18 kişilik 
müsabaka isim listesine 2000 ve daha küçük doğumlu en az  
5 futbolcu yazılabilir. 2008 ve daha küçük doğumlu futbolcular 
Büyükler kategorilerinde oynayamazlar. (Oynatıldığı takdirde takım hakkında hükmen 

mağlubiyet kararı verilir.) 
 

 

 Müsabaka isim listesine  

 5 yaşı küçük  futbolcudan 

 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 

20 kişi,  

 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 19 kişi, 

 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi 

 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 17 kişi  

  5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 16 kişi yazılacaktır     yaşı   
 

 
 

U 18 LİGİ              2005,2006 ve 2007  Doğumlular 2004 Doğumlu 
                                4 futbolcu yazılabilir. 2008 ve daha küçükler  
                                oynayamaz 
 

U 17 LİGİ  2006,2007 ve 2008 Doğumlular  
 

U 16 LİGİ  2007,2008 ve 2009 Doğumlular 
 

U 15 LİGİ  2008,2009 ve 2010 Doğumlular 
 

U 14 LİGİ  2009,2010 ve 2011 Doğumlular 
 

U 13 LİGİ  2010,2011 ve 2012 Doğumlular 
 

U12 LİGİ   2011,2012 ve 2013 Doğumlular 
 

U 11 LİGİ  2012, 2013         Doğumlular 
 
 



 

Yaş kategorilerindeki futbolcuların oynama hakkı olduğu kategoriler dışında, oynama hakkı olmadığı 
daha büyük veya daha küçük yaş kategorilerindeki takımlarda oynatıldığı taktirde, bu takıma hükmen 
mağlubiyet kararı verilmesinin yanında, Müsabaka İsim Listesinde isimleri bulunan Antrenör ve Yönetici 
Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

2022– 2023   FUTBOL SEZONU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 

* BAL, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör Liglerde 21 kişilik müsabaka isim 

listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 

5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir 
  

* Futbolcular oynama hakkı olduğu kategoriler dışında, oynama hakkı 

olmadığı daha büyük veya daha küçük yaş kategorilerindeki takımlarda 

oynatıldığı takdirde bu takıma hükmen mağlubiyet kararı verilmesinin 

yanında müsabaka isim listesinde isimleri bulunan antrenör ve yönetici 

Disiplin Kuruluna sevk edilir. 
 

 

* BAL ‘ a katılan kulüpler illerinde düzenlenen en az  üç ( 3 ) altyapı 

kategorisine katılmak ve katıldıkları ligleri tamamlamak zorundadır.  
* Süper Amatör Lige katılan kulüpleri en az iki ( 2 ),  1. ve  2. Amatör 

Liglere katılan kulüpler en az  bir ( 1 ) altyapı kategorisinde düzenlenen  

lige katılmak ve katıldıkları ligleri tamamlamak zorundadır.   
* Katılmadıkları  veya katıldıkları ligi tamamlamayan kulüplerin imza 

yetkilisi olan yöneticiler  ve kulüp başkanı İl Disiplin Kuruluna sevk 

edilirler.  
 

 

*MÜSABAKAYA  9  KİŞİDEN AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ VEYA HİÇ             

GELİNMEMESİ DURUMU 

 İlgili kategoride bir lig sezonunda müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve 

ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle 

beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk 

eden takım hakkında Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlubiyet 

kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet 

halinde verilen puan kadar, puan silinir. 

  

 



 

 Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer 

masrafları karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı 

ödemek zorundadır.  

 İlgili kategoride bir lig sezonunda ikinci defa müsabakaya gelmeyen, 

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya 

müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı 

verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür 

ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan 

diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş 

sayılırlar. 

 Bir sezonda aynı kategoride üç kez 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile 

müsabakaya gelen takım ligden ihraç edilir. Ayrıca, müsabakaya bir 

kez gelmeyen ve 2 (iki) kez de 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile 

gelen takım da ligden ihraç edilir.  

  Müsabakada futbolcu sayısının 6 (altı) ya inmesi durumunda; - 

  Bu durumun birinci kez olması halinde ilgili takım 3-0 hükmen 

mağlup edilir.  

  İkinci kez olması halinde ilgili takım 3-0 hükmen mağlubiyetin 

yanında ayrıca mevcut puanından 3 puan silinir. 

   Üçüncü kez olması halinde ilgili takım ligden ihraç edilir  
 

* Hakem ataması yapılıp müsabakaya çıkmayan takımlar çıkmadıkları 

müsabakaların  hakem ve personel giderleri toplamı o takımdan en geç 

10 gün içinde tahsil edilir.TFF talimatıyla bu kulüplerin lisans işlemleri 

hakem ve personel giderleri ödeninceye kadar yapılmayacaktır. 
 
 

* U 11 ve U 12 yaş Kategorilerinde     350 TL   
 

* U 13, U 14 ve U15 yaş Kategorilerinde    450 TL 
 

* U16, U 17 ve U 18 yaş Kategorilerinde          500 TL 
 

* Büyükler Kategorilerinde      600 TL  
 

 



 

 

 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de yabancı uyruklu futbolcu oynamayacaktır. 

Yerel liglerin büyükler kategorisinin en üst liginde yabancı uyruklu futbolcular 

oynayamazlar. Yani, ilde Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör lig’ler varsa Süper Amatör Lig’de 

yabancı uyruklu futbolcu oynayamaz. 1. ve 2. Amatör liglerde  en fazla iki (2) yabancı 

uyruklu futbolcu oynayabilir.  

 2020-2021 sezonunda tüm amatör kulüplerin U18 ve daha küçük yaş kategorilerindeki 

takımlarda Türkiye’de en az 12 aylık oturma izni almış en fazla 5 (beş)’er yabancı uyruklu 

futbolcu esame listesine yazılabilir ve oynayabilir  

 


