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TERFİ - TENZİL STATÜSÜ 
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TAKIMLAR 
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TAKIMLAR 
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010087 ÇUK.DEMİR SPOR 017582 ÜLKÜGÜCÜ 

016622 YÜKSEL GENÇLİK SPOR 012609 YENİBEYGÜCÜ 

012425 AKKAPISPOR 010016  SEYHAN BELEDİYE SPO 

013430 HADIRLIGÜCÜ 017332 ALADAG GENÇLİK SPOR 

013720 POZANTI GENÇLİK SPOR 010060 İNCİRLİKSPOR 

013722 KÜRKÇÜLER SPOR 013721 BAKLALISPOR 

 

1- İlimiz 1.Amatör Küme Süper Lig müsabakalarının yukarıda yazılı olan 12 Takım arasında tek 

grup halinde oynanmasına; 

2- Müsabakaların çift devreli deplasmanlı olarak oynatılmasına; 

3- Müsabakaların 2x45 dakika halinde oynatılmasına; 

4- Mahalli Süper Amatör Lig Klasman müsabakaları sonunda Bölgesel Amatör Lige yükselecek 

takımların 2018-2019 Futbol Sezonu TFF’ce belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenmesine; 

5- Klasman Müsabakaları sonunda puan cetvelinin son sıralarında bulunan 3(ÜÇ) takımın bir 

alt kümeye düşmesine; 

6- Klasman müsabakaları sonunda 2-3-4-5 dereceyi alan dört(4) takımın kura ile eşleşerek tek 

maç eleme usulü oynamalarına, galip gelen takımlarda, tek maç eleme usulü oynayarak, lig 

ikinci ve üçüncüsünün belirlenmesine, bu müsabakaların merkez statlarda oynatılmasına; 

7- Süper Amatör Lig müsabakalarının her kademesinde galibiyete 3(ÜÇ),beraberliğe 

1(BİR),puan, mağlubiyete 0 (Sıfır) puan verilmesine; 

8- Ertelenen, yarıda kalan veya iptal edilen müsabakaların en kısa zamanda, hafta arası dahil 

uygun olan günde oynatılmasına; 

9-  Süper Amatör Liginde yer alan takımların en az iki alt yapı kategorisinde lige katılmaları ve 

katıldıkları alt yapı ligini tamamlamak zorundadırlar. Alt yapı ligine katılmadıkları veya ligi 

tamamlamadıkları takdirde TFF’ye bildirilen işlemlerde imza yetkisi olan yöneticiler ve 

kulüp başkanları Disiplin Kuruluna sevk edilirler.  

10- a)2018-2019 Futbol sezonunda 1991 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayacaktır; 

b)Takımlar 1988 ve daha büyük doğumlu  diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans 

çıkartabilirler, ancak takımlarda 18 kişilik müsabaka isim listesine yaşı büyük oynasın veya 

oynamasın en fazla 5(Beş)futbolcu, 1999-2000-2001-2002 ve 2003 doğumlu en az 2(İKİ) 

futbolcu yer alacaktır.2004 ve daha küçük doğumlu futbolcular büyükler kategorisinde 

oynayamazlar. 

c)Müsabaka isim listesine yaşı büyük beş ’ten (5)fazla ve yaşı küçük iki ’den (2) az amatör 

futbolcu yazılırsa o takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. 

        9-Puan eşitliğinde Bal’a yükselecek veya bir alt kümeye düşecek takımların tespitinde 2018-

2019 Futbol Sezonu Amatörlerin El Kitabındaki averaj sistemine göre karar verilmesine; 



       10-Bu statüde yer almayan konular hakkında Uluslararası Futbol Oyun Kuralları, Futbol 

Müsabaka Talimatı,2018-2019 Amatörlerin El Kitabındaki hükümlere ve Futbol Federasyonunun 

yayınladığı talimatlara göre kara verilmesine; 

11-18 kişilik Müsabaka isim Listesine yaşı küçük futbolcu 2’den az yazılırsa ve bu 2 futbolcudan 

birisinin müsabakada oynatılmaması halinde hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ancak;2 yaşı küçük 

futbolcuda bir tanesinin yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 17 kişi ile sınırlı olup, listeye bir 

yaşı küçük futbolcu yazılması ve mutlaka oynatılması gerekmektedir. Takım sahaya 9 kişi ile çıksa 

bile isim listesine mutlaka 1(Bir) yaşı küçük futbolcu yazılacak ve oynatılacaktır. 

12-Kupa almayı hak kazanan takımların kupa törenlerine katılması zorunludur. 

13-Şampiyonluğu, küme düşmeyi, Play-Off’a kalmayı, Play-Out oynamayı etkilemeyen sıralamalar 

için Play-Out müsabakası oynatılmamasına; 

14-Bu Statünün 1.Amatör Küme Süper Lig Tertip Komitesinin 23.08.2018 Tarih ve 1 sayılı 

toplantısında karar altına alınmasına; 

15-İş bu statünün Futbol Müsabaka Talimatının 49.Maddesi uyarınca Futbol Federasyonu 

tarafından onandıktan sonra uygulanmasın ve kulüplere ilan panosuna asılarak tebliğine;  

16-Tertip komitesinin; 

İbrahim Tüten      ASKF Temsilcisi 

Ramazan Bahadır   GSHİM  Temsilcisi 

Cem Şu                      TÜFAD   Temsilcisi 

Mehmet Başkan     TFFHGD   Temsilcisi 

Erkan Küçükaşçı      Kulüp Temsilcisi 

Fehim Köroğlu          Kulüp temsilcisi 

Şeklinde oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Bülent OYMACI Ahmet BOZAN 

Futbol İl Temsilcisi ASKF Başkanı 

 

 

 

 

 


