TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ
I.GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. Amaç ve Kapsam
Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim programları
dâhilinde, futbolcularının bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan U14,
U15, U16, U17, U18 Bölgesel Akademi Ligleri ile A2 Ligi’ne katılım koşullarının; kulüplerin,
teknik adamların, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu
ligler kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu Statü metninde geçen;
a) Akademi Ligleri: U14, U15, U16, U17,U18 Akademi Ligleri’ni
b) A2 Ligi: Süper Lig ve 1. Lig takımlarının 19 yaş üstü futbolcularına yönelik bölgesel ligi,
c) Gelişim Ligleri: Bu maddenin “a” ve “b” bentlerinde belirtilen ligleri,
d) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
e) FGD: TFF Futbol Geliştirme Direktörlüğünü,
f) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni,
g) Kulüp: Amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan, TFF tarafından tescil edilmiş
dernek ve şirketleri,
h) FMT: TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nı,
i) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,
j) PFDK: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nu,
k) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
l) GL Tertip Komitesi: Gelişim Ligleri Tertip Komitesi’ni,
m) Hafta: Pazartesi günü ile başlayan ve bir sonraki Pazar gününün tamamlanmasıyla sona
eren zaman dilimini, (Bu tanım sadece Akademi Ligleri için uygulanır)
n) UFGA: Ulusal Futbol Gelişim Akademisi’ni ifade eder.
Madde 3. Gelişim Ligleri’nin Organizasyonu
(1) Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri’nin hangi bölgelerde, hangi yaş grupları için
düzenleneceği, katılacak takımlar ve fikstür FGD tarafından belirlenerek www.tff.org web
sitesinde ilan edilir.
(2) Bölgesel Gençlik Geliştirme Ligleri kapsamında oynanan bütün müsabakalarda ev sahibi
kulüpler, bir “Maç Koordinatörü” görevlendirir; bu kişinin adını ve iletişim bilgilerini en geç
müsabaka saatinden 24 saat önce FGD’ye faks veya e‐mail aracılığıyla bildirirler.
(3) Maç Koordinatörleri, misafir takımları ve hakemleri karşılarlar, hakemlerin saha içindeki ve
dışındaki görevlerini yerine getirmesine, organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesine
yardımcı olurlar ve her müsabakanın ardından müsabaka skorunu FGD’’ ye bildirirler.

Madde 4. GL Tertip Komitesi
(1) GL Tertip Komitesi, FGD Direktörü, Gençlik Geliştirmeden Sorumlu Ulusal Futbol Gelişim
Akademisi Direktörü, ve Antrenör Eğitiminden Sorumlu Direktör’den oluşur.
(2) FGD Direktörü GL Tertip Komitesi’nin doğal başkanıdır.
(3) GL Tertip Komitesi, itiraz üzerine tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir.
(4) GL Tertip Komitesi’nin sekretarya işlemleri FGD Direktör Asistanı tarafından yapılır.
(5) GL Tertip Komitesi, Akademi Ligleri’ne ilişkin kadrolara, futbolculara ve lisanslara yönelik
itirazları yazılı başvuru üzerine karara bağlar.
(6) Kurulun kararlarına karşı 7 gün içerisinde Amatör İşler Kurulu’na başvurulabilir.
Madde 5. Katılım
(1) Bu Statü’nün ilgili liglere ilişkin “Katılım Koşulları” başlıklı maddelerinde belirtilen özel
koşulları yerine getirmiş olan kulüpler Akademi Ligleri’ne katılabilirler.
(2) A2 Ligi’ne katılım, bu Statü’de belirtilen kulüpler için zorunludur.
(3) Bu Statü ile belirlenen katılım koşullarını yerine getirmedikleri tespit edilen veya ligler
başladıktan sonra bu koşulları kaybeden kulüpler, TFF’nin ihtarına rağmen ihlalin devamı
halinde, bir sonraki sezonda Gelişim Ligleri’ne katılamazlar.
(4) Bir kulüp, aynı yaş grubunda sadece bir lige katılabilir. Belirli bir yaş grubunda hem
Gelişim Ligleri’ne, hem yerel liglere katıldığı tespit edilen kulüplerin takımları, TFF tarafından
gönderilen ihtara rağmen yerel liglerden çekilmemeleri halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili
yaş grubundaki Gelişim Ligi’nden ihraç edilebilirler.
(5) A2 Ligi ve Akademi Ligleri’ne katılacak olan kulüpler, ilgili lige ait ekte yer alan “Katılım
Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurup kulüp adına imza yetkisine sahip kişilerce imzalanmış
olarak bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri’ne teslim ederler.
(6) Akademi Ligleri’ne ve A2 Ligi’ne katılan kulüplerin, “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni
noter tarafından onaylanmış olarak, kulübün imza sirküleri ile birlikte teslim etmeleri
zorunludur.
(7) Bu liglere, Play-Off maçlarına ve Türkiye Finallerine katılmayı taahhüt eden kulüpler, bu
müsabakalara TFF tarafından kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden katılmadıkları ve bu
organizasyonlardan çekildikleri takdirde, TFF tarafından belirlenecek miktardaki bir para
cezası ile cezalandırılır ve bir sonraki sezonda hiçbir yaş grubu müsabakasına katılamazlar.
Ayrıca Yönetici ve Teknik Sorumlular, TFF tarafından düzenlenen eğitim programlarına
katılmak zorundadır.
Madde 6. Sigorta
(1) Kulüpler, Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan her bir amatör
futbolcuyu, en az aşağıda gösterilen sigorta teminat miktarları üzerinden sigorta ettirmekle
yükümlüdürler:
Ölüm halinde: En az 100.000 TL
Daimi maluliyet halinde: En az 100.000 TL
Hastalık ve tedavi masrafları: En az 10.000 TL
(2) Kulüpler, her sezon sigorta ettirmekle yükümlü oldukları amatör lisanslı futbolcularının
listesini TFF’ ye iletirler. Sigorta işlemleri TFF tarafından yapıldıktan sonra, prim tutarı ilgili

kulüplerin gelirlerinden mahsup edilir. Amatör kulüplerin sigorta giderleri TFF tarafından
karşılanır.
Madde 7. Lisans İşlemleri
(1) İlgili lig için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, Bölge
Müdürlükleri tarafından yapılır.
(2) Lisans işlemlerinin yapılması için, futbolcunun hukuki statüsüne göre TFF tarafından
belirlenmiş olan tescil ve lisans için gerekli belgeler ile 18 yaşından küçük futbolcuların yasal
temsilcileri tarafından imzalanmış ekte yer alan seyahat muvafakatnamelerinin TFF Bölge
Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur.
(3) Kulüpler, U13 ve U14 yaş grupları için 25’er oyuncu, U15 ve U16 yaş grupları için 23’er
oyuncu, U17 ve U18 yaş grupları için ise 22’şer oyuncuya lisans çıkarabilir.
Madde 8. Oyun Kuralları ve Uygulanacak Talimatlar
FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak oyun
kurallarında yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre ekte yer alan tabloda
belirtilmiştir.
Madde 9. Hakemler
(1) Akademi Ligleri kapsamında oynanan grup müsabakalarda görev yapacak olan bir hakem
ve iki yardımcı hakem, İl Hakem Kurulu tarafından atanır. Akademi liglerinde görev alacak
hakemleri, TFF ve MHK tarafından düzenlenecek eğitimlerden geçmek zorundadır. Bu
liglerde U16-U17-U18 yaş gruplarında klasman hakemleri görev yapar. Klasman hakemi
olmadığı durumlarda MHK tarafından bu formata en uygun bir hakem atanır. U14-U15
kategorilerinde ise; Klasmana aday Müsabaka hakemleri İl Hakem Kurulu tarafından atanır.
(2) A2 Ligi kapsamında oynanan müsabakalarda ve Akademi Ligleri Türkiye Finalleri’nde
görev yapacak olan bir hakem, iki yardımcı hakem ve dördüncü hakem MHK tarafından
atanır.
(3)U17 ve U18 müsabakalarında, bir hakem ve iki yardımcı hakem ile bir gözlemci görev
yapar.
Madde 10. Sahaya Girebilecek Kişiler
(1) Akreditasyon kartına sahip bir teknik sorumlu, bir antrenör, kaleci antrenörü, bir doktor, bir
masör veya fizyoterapist ve bir Spor Psikoloğu sahaya girebilirler.
(2) Sadece Akademi Ligi U18 yaş kategorisinde akreditasyon kartına sahip Kulüp Yöneticileri
de sahaya girebilir.
Madde 11. Forma Setleri
(1) Gelişim Ligleri kapsamındaki müsabakalarda TFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’na
uyulması zorunludur.
(2) Akademi Liglerinde futbolcular tüm sezon boyu kendi yaş gruplarında aynı sırt numaraları
ile maçlarda yer alırlar, bir üst yaş kategorisinde müsabakaya çıktığında, çıktığı yaş
grubunda mevcut olmayan bir başka sırt numarası ile yer alırlar.

Madde 12. İtirazlar
(1)Akademi Ligleri kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve
lisanslara yönelik itirazlar FMT m. 29’da belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak GL Tertip
Komitesi’ne yapılır. GL Tertip Komitesi’nin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren en
geç 7 gün içinde Amatör İşler Kurulu’na başvurulabilir. Bu aşamadan itibaren Futbol
Müsabaka Talimatı’nın Amatör müsabakalar için öngörülen itiraz usulleri uygulanır.
(2)Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT m. 30’da belirtilen usullere ve
sürelere uygun olarak ilgili müsabakanın oynandığı ildeki İl Hakem Komitesi’ne; şahısta hata
hallerinden doğan itirazlar ise FMT m. 32’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak
AFDK’ ya, yapılır.
(3) A2 Ligi kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve lisanslara
yönelik itirazlar FMT m. 29’da belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak TFF Yönetim
Kurulu’na; Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT m. 30’de belirtilen
usullere ve sürelere uygun olarak MHK’ ya; şahısta hata hallerinden doğan itirazlar ise FMT
m. 31’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak PFDK’ ya yapılır.
Madde 13. Gelişim Ligleri’nde Uygulanacak Disiplin Hükümleri
(1) Akademi Ligleri’ne ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir.
(2) A2 Ligi’ne ilişkin disiplin ihlalleri konusunda PFDK yetkilidir.
(3) Gerek A2 Ligi ve Akademi Ligleri müsabakaları, gerekse Türkiye Finalleri Müsabakaların
da verilmiş kırmızı kart cezası veya AFDK/PFDK tarafından verilmiş başka bir cezası
bulunan futbolcuların cezaları, bir sonraki sezona sarkar.
(4) A2 ligi ve Akademi Ligleri müsabakaları kapsamında verilmiş cezalar Türkiye Finallerinde
de geçerli olur.
II. AKADEMİ LİGLERİ
Madde 14. Katılım Koşulları
(1) Bu Statü’nün 15., 16. ve 17. maddelerinde belirtilen saha ve tesislere, futbolculara ve
teknik adamlara ilişkin koşulları yerine getiren profesyonel kulüpler, merkezlerinin bu liglerin
düzenlendiği bölgelerde yer alması halinde 2011‐2012 sezonunda Akademi Ligleri’ne
katılabilirler.
(2)Akademi Ligine kulüpler U14, U15, U16, U17, U18 yaş gruplarında katılır.
(3)Akademi Ligleri’ne katılacak olan kulüplerin, U13 yaş grubunda il bazında düzenlenen
Yerel Liglere de katılmaları zorunludur.
(5)Akademi Ligleri’ne katılacak olan kulüplerde, tam veya yarım zamanlı olarak görev
yapacak birer psikolog, beslenme uzmanı ve aile-okul ilişkilerini sağlayacak uzman
bulundurması tavsiye edilir.

Madde 15. Sahalar ve Tesisler
(1) Akademi Ligleri’ne katılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve müsabakalarda fiilen
kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya münhasıran bu kulüplere tahsis edilmiş, Gençlik
Geliştirme Programları’na özel, en az 4 adet soyunma odası ve bir hakem odasına sahip, en
az 65x100 en fazla 68x105 boyutların da, doğal çim veya uygunluğu FGD tarafından
onaylanmış sentetik çim zeminli bir sahaları bulunması zorunludur.
(2) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada bir
doktorun bulundurulması, bir ambulansın ihtiyaç halinde derhal sahaya ulaşması için
gereken tüm tedbirlerin alınması ve gerekli diğer hijyen, sağlık ve emniyet güvenliğinin
sağlanması ve misafir takımın müsabaka koşullarına göre ağırlanmasından sorumludur.
(3) Müsabaka sahasının ve soyunma odalarının hazırlanmaması veya emniyet önlemlerinin
alınamaması nedeniyle hakem tarafından oynatılmayan müsabakalarda rakip takımın
deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulüp tarafından karşılanır.
Madde 16. Futbolcuların Uygunluğu
(1)Akademi Ligleri’ne U14 yaş grubunda katılacak futbolcuların, 01.01.1998 veya daha
sonraki tarihlerde; U15 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.1997 veya daha sonraki
tarihlerde; U16 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.1996 veya daha sonraki
tarihlerde; U17 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01. 1995 veya daha sonraki
tarihlerde; U18 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01. 1994 veya daha sonraki
tarihlerde doğmuş olmaları zorunludur.
(2) Akademi Ligleri’ne katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, amatör veya
profesyonel statüdeki TC vatandaşı futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla iki yabancı
uyruklu amatör futbolcu yer alabilir.
(3) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, gerekli görülmesi
halinde, aynı yaş grubundaki diğer futbolcular ile aralarında her açıdan farklılık görülen
futbolcuların ve lisanslarında yazılı olan doğum tarihleri “1 Ocak” olan futbolcuların takip
edilmesine ve kemik yaşlarının TFF tarafından uygun görülen hastanelerde saptanmasına
re’sen veya itiraz üzerine karar verebilir.
(4) Bir futbolcu, aynı hafta içinde sadece tek bir yaş grubu müsabakasında oynayabilir.
Müsabaka isim listesinde yer almış ancak oyuna girmemiş futbolcular o maçta oynamış
sayılmazlar.
(5) Her futbolcunun kendi yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynaması esastır. Bu
maddenin 1.ve 4. fıkraları saklı kalmak koşuluyla; belirli bir yaş grubundaki müsabakalarda
oynamış bir futbolcu, bir üst yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynayabilir ve daha
sonra tekrar bir alt yaş grubuna dönebilir.
(6)Bu maddenin 4. fıkrasının ihlali halinde TFF tarafından ilgili takımın hükmen mağlup
sayılmasına karar verilir. Futbol Müsabaka Talimatı’nda belirtilen diğer hükmen mağlubiyet
sebepleri saklıdır.
Madde 17. Teknik Adamların Uygunluğu
(1)Akademi Ligi müsabakalarına katılan kulüpler, U14, U15, U16, U17 yaş gruplarının her biri
için en az UEFA B ve Akademi Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na, U18 yaş grupları için UEFA
A ve Akademi Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na sahip bir teknik adam bulundurmak
zorundadırlar. Bu kategorilerde yardımcı Antrenörlük yapacak olanların en az TFF B

lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tanımlama içerisinde U16 ve U17
yaş gruplarında çalışacak olan Antrenörler 2013-2014 sezonu itibariyle UEFA A Lisansı ile
çalışabileceklerdir.
(2) Bir önceki sezonda, bir seferde 3, toplamda 6 veya üzerinde müsabakadan men veya hak
mahrumiyeti cezası almış olan Teknik Adamlar; o sezon ve bir sonraki sezonda Gelişim
Ligleri’ne katılan takımlarda görev alamazlar.
(3)Her Antrenör sezon boyunca TFF tarafından yapılacak olan eğitim, seminer, çalıştay,
Türkiye Finalleri ile ilgili tüm programlara katılmak zorundadır. Antrenörler, geçerli bir
mazeretleri olmaksızın eğitim programlarına katılmadıkları takdirde bulundukları sezonun
geri kalan bölümünde ve bir sonraki sezonda Akademi Ligi programında görev alamazlar ve
bu antrenörlerin bağlı bulundukları profesyonel kulüplere 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar
para cezası verilir.
(4)TFF’nin ihtarına rağmen bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü 2 hafta içinde
yerine getirmeyen profesyonel kulüplere her hafta için 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para
cezası verilir.
(5)Akademi Ligine iştirak eden Süper Lig ve 1.Lig Kulüpleri, her gelişim yaş grubu için farklı
Teknik Sorumlu bulundurmak zorundadırlar; 2.Lig ve 3.Lig kulüplerinde Akademi Ligi’nde bir
sezon içinde aynı Teknik Sorumlu hem U14 hem U15 yaş kategorilerini çalıştırabilir. Yine 2.
Lig ve 3. Lig Akademi Ligi kulüpleri ile ilgili Teknik sorumluların görev yapabileceği yaş
gruplarını belirleyen bu durum U16 ve U17 yaş grupları içinde geçerlidir.
(6) Kulüplerin her yaş grubu Teknik sorumluları, lig başlangıç tarihinin TFF’nin resmi internet
sitesinde yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde aylık antrenman planlarını FGD /
UFGA departmanına ulaştırmak ile yükümlüdürler. Bu uygulama sezon bitene kadar her ay
devam eder.
Madde 18. Müsabaka İsim Listeleri ve Oyuncu Değişiklikleri
(1)Akademi Ligi müsabakalarında, müsabaka kadrosunda bulunan futbolcuların isimlerini ve
forma numaralarını içeren tek tip müsabaka isim listesi, kulüp yöneticileri veya teknik
adamlar tarafından imzalanarak, en geç müsabakanın başlamasından 30 dakika önce
müsabaka hakemine teslim edilir.
(2)U14 ve U15 müsabakalarında isim listesinde 16 futbolcu; U16, U17 ve U18
müsabakalarında ise 18 futbolcu bulunması zorunludur. Müsabaka isim listesine daha az
sayıda futbolcunun yazılması halinde, kulübün müsabakanın başlamasından önce haklı
sebepleri açıklayan ve müsabaka isim listesini imzalayacak teknik adam veya kulüp
yöneticileri tarafından imzalanmış bir dilekçeyi maçın hakemine vermeleri gerekmektedir.
Aksi yönde hareket eden kulüp yöneticilerine ve teknik adamlara hak mahrumiyeti veya
müsabakadan men cezası verilir.
(3)U14 ve U15 yaş grubu müsabakalarında, isim listesinde isimleri bulunan kaleci dahil tüm
oyuncular en az 20 dakika sahada kalmak koşulu ile oyuna girmek zorundadırlar, Oyuna
sonradan giren oyuncular, geçerli sağlık sorunu olmadığı müddetçe oyundan çıkartılamazlar.
U16, U17 ve U18 yaş müsabakalarında toplam beş oyuncu değişikliği kullanma hakkı
mevcuttur. Takımların teknik adamları bu değişiklik haklarını kullanıp kullanmayacağını ve
zamanlarını serbestçe belirleyebilirler.

(4)Haklı bir sebep olmaksızın bu maddenin 3. fıkrasını ihlal eden kulüp yöneticilerine ve
teknik adamlara hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası verilir.
(5) Akademi Ligleri Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazanan takımlar, U15 yaş grubu için
20 oyuncu 7 personel; U16, U17 ve U18 yaş grupları için ise 23 oyuncu 7 personelden
oluşan listelerini, finallerin başlamasından en geç 24 saat önce FGD’ ye ulaştırırlar. Bir
futbolcunun ismi, sadece bir yaş grubuna ilişkin takım kadrosunda yer alabilir ve bu futbolcu,
finaller boyunca sadece bu yaş grubunda yapılan müsabakalarda isim listesine yazılabilir.
Madde 19. U14, U15, U16 ve U17 Yaş Grupları Müsabaka Sistemi
(1) U14, U15, U16 ve U17 yaş gruplarında, bölgesel gruplardaki takım sayılarına göre, iki
veya daha fazla devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanır.
(2) Lig devrelerinin çift sayı olarak belirlenmesi halinde, her iki takımın sahasında eşit sayıda
müsabaka oynanır. Lig devre sayısının üç olarak belirlenmesi halinde, iki takım arasında
oynanacak son müsabakalar, ikili averajda üstün olan takımın sahasında oynanır. Takımların
karşılıklı birer galibiyet almaları durumunda, maç skoru avantajına bakılmaksızın ilgili
takımların sezon boyunca görmüş oldukları toplam kırmızı kart sayısına bakılır. Kırmızı kart
sayılarının eşitliği halinde sarı kart sayısı daha az olan takım üstün sayılır. Sarı kartların da
eşit olması durumunda sıralamadaki puan üstünlüğüne bakılır. Puan eşitliği halinde genel
averaja bakılır. Genel averajın eşitliği halinde ise müsabaka ligde daha çok gol atan takımın
sahasında oynanır. Tüm bu hallerin eşitliği halinde müsabaka tarafsız sahada oynatılır.
(3)Takımlar, FMT m. 9’a göre puan alırlar ve sıralanırlar. Bununla birlikte, takımların hükmen
mağlubiyet sayıları da eşit olursa takımlar aşağıdaki hususlara göre sıralanırlar:
a) İlgili takımların sezon boyunca görmüş oldukları toplam kırmızı kart sayılarına bakılır.
Kırmızı kart sayılarının eşitliği halinde toplam sarı kart sayısı daha az olan takım üstün
sayılır.
b) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, ilgili takımlar arasında yapılacak
bir müsabakada kazanan takım üstün sayılır.
Madde 20. U18 Yaş Grubu Müsabaka Sistemi
(1)2011 – 2012 Sezonunda U18 Ligi müsabakaları. 4 grupta aşağıdaki şekilde oynanır.
A.KADEME MÜSABAKALARI
Kademe müsabakaları 4 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanır. Kademe müsabakaları
sonunda, gruplarında ilk iki sırayı alan toplam sekiz takım final grubu müsabakalarına
katılmaya hak kazanır.
B.FİNAL GRUBU MÜSABAKALARI
Final grubu müsabakaları sekiz takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre
oynanır. Müsabakalar sıfır (0) puanla başlar.
Final grubu müsabakaları sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sırayı alan dört takım
ile aşağıda belirtilen klasman grubu müsabakaları sonunda gruplarını ilk sırada bitiren dört
takım daha, Türkiye Şampiyonunun belirleneceği Play Off müsabakalarını oynamaya hak
kazanır.
C.KLASMAN GRUBU MÜSABAKALARI

Kademe müsabakaları sonunda gruplarında 1. ve 2. olamayan takımlar arasında 4 grupta çift
devreli lig usulüne göre oynanır.
Müsabakalara kademe grubunda alınan puanlarla devam edilir.
Klasman grubu müsabakaları sonunda gruplarında ilk sırayı alan toplam dört takım, final
grubunu ilk dört sırada bitiren takımlar ile birlikte play off müsabakalarını oynayacak sekiz
takımı oluştururlar.
(2) Müsabakalarda kazanan takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), kaybeden
takımlara sıfır (0) puan verilir. Müsabaka sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli
sayılmaz.
Madde 21. U18 Ligi Play-Off Müsabakaları
(1) Final grubunu ilk dört sırada bitiren dört takım ve klasman grubu müsabakaları sonunda,
gruplarında ilk sırayı alan dört takım olmak üzere toplam sekiz takım, TFF tarafından
belirlenecek olan tarafsız saha veya sahalarda tek maç eliminasyon sistemine göre
müsabakalarını oynarlar.
(2) Play Off müsabakaları, Final Grubunu ilk dört sırada bitiren takımlar ile Klasman Grubu
müsabakaları sonunda gruplarında ilk sırayı alan dört takımın kura yoluyla eşleşmeleri
şeklinde oynanır.
(3) Yarı final müsabakaları sonunda kazanan iki takım U18 Ligi Türkiye Şampiyonu olabilmek
için final müsabakası oynarlar ve kazanan takım Türkiye Şampiyonu, kaybeden takım
Türkiye İkincisi olur.
(4) Yarı final müsabakaları sonunda kaybeden iki takım, üçüncülük dördüncülük müsabakası
oynarlar ve kazanan takım Türkiye Üçüncüsü, kaybeden takım Türkiye Dördüncüsü olur.
Madde 22. Akademi Ligleri U16 ve U17 Türkiye Finalleri
Akademi Ligleri U16 ve U17 Finalleri TFF tarafından belirlenecek esaslara göre 8 takımın
katılımı ile yapılır.
(1)Finaldeki 8 takım çekilen kura ile 2 gruba ayrılır. Tek devreli lig usulüne göre oynanan
müsabakalara ve FMT’nin 9. maddesindeki esaslara göre sıralanırlar. Buna göre gruplarında
birinci olan takımlar şampiyonluk, gruplarında ikinci olan takımlar ise üçüncülük dördüncülük
maçı oynamaya hak kazanırlar.
(2)Türkiye Finallerinde yarı finale yükselen 4 takıma TFF tarafından madalya, şampiyon ve
ikinci olan takıma kupa, üçüncü ve dördüncü olan takımlara ise plaket verilir. Ayrıca Finallerin
en centilmen takımına, en centilmen oyuncusuna, en iyi kalecisine, gol kralına ve final maçını
yönetecek olan 4 hakeme TFF tarafından plaket verilir
Madde 23. Akademi Ligleri U15 Türkiye Finalleri
(1)Akademi Ligleri U15 Türkiye Finalleri TFF tarafından belirlenecek esaslara göre 8 takımın
katılımı ile yapılır.
(2)Finaldeki 8 takım çekilen kura ile 2 gruba ayrılırlar. Tek devreli lig usulüne göre oynanan
müsabakalara ve FMT’ nin 9. maddesindeki esaslara göre sıralanırlar. Buna göre gruplarında
birinci olan takımlar şampiyonluk için, gruplarında ikinci olan takımlar ise üçüncülük
dördüncülük maçı oynamaya hak kazanırlar.

(3)Türkiye Finallerinde yarı finale yükselen 4 takıma TFF tarafından madalya, şampiyon ve
ikinci olan takıma kupa, üçüncü ve dördüncü olan takımlara ise plaket verilir. Ayrıca Finallerin
en centilmen takımına, en centilmen oyuncusuna, en iyi kalecisine, gol kralına ve final maçını
yönetecek olan 4 hakeme TFF tarafından plaket verilir.
Madde 24. Akademi Ligleri U14 Türkiye Finalleri
(1)Bu yaş kategorisinde Türkiye Finali yapılmaz.
(2)Sezon sonunda gruplarını birinci sırada bitiren kulüpler düzenlenecek olan “Futbol Gelişim
Şenliğine” katılacaklardır. TFF bu şenlik kapsamında oynanacak müsabakalarda
uygulanacak oyun kurallarını IFAB futbol oyun kuralları kapsamında değiştirebilir.
Madde 25. Deplasman Masrafları
(1)Akademi Ligleri’ne katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları
dışında oynayacakları yabancı saha müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak
üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 1.50 TL. Ödeme yapılır.
(2)Deplasman müsabakaları için T.C karayolu ölçümlerine göre tek yönde 300 km ve
üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.300 TL ödeme
yapılır.
(3)Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri
aracılığıyla, her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir.
IV. A2 Ligi
Madde 26. Katılım
(1)Süper Lig ve 1. Lig’de takımı bulunan kulüplerin, A2 Ligi’ne en fazla birer takımla
katılmaları zorunludur.
(2)Bu Statü’nün 5. maddesinde belirtilen Katılım Formu ve Taahhütnamesi’nde yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve A2 Ligi’ne veya bu lig kapsamında düzenlenen
müsabakalara katılmayan kulüplere, müsabaka başına 20.000 TL para cezası verilir.
Madde 27. Futbolcuların Uygunluğu
(1)01.01.1990 ile 31.12.1995 tarihleri arasında doğmuş Amatör ve Profesyonel futbolcular A2
Liginde oynayabilirler.
(2)31.12.1989 ve önceki yıllarda doğmuş olan Profesyonel futbolcular A2 Ligi’nde
oynayabilirler.
(3)01.01.1996 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olan futbolcular, A2 Liginde oynayamazlar.
(4)A2 Ligi’nde bu maddede yer alan şartlara uymak koşuluyla en fazla 2 yabancı uyruklu
futbolcu müsabaka isim listesinde yer alabilir.
(5)Bu maddenin 1, 2, 3 veya 4. fıkrasının ihlali halinde TFF tarafından ilgili takımın hükmen
mağlup sayılmasına karar verilir. Futbol Müsabaka Talimatı’nda belirtilen diğer hükmen
mağlubiyet sebepleri saklıdır.

Madde 28. Takım Kadroları ve Futbolcu Değişiklikleri
(1) A2 Ligi müsabakalarında, takım kadrosunda bulunan futbolcuların isimlerini ve forma
numaralarını içeren tek tip müsabaka isim listesi, sahaya girme yetkisine sahip kulüp
yöneticileri veya teknik adamlar tarafından imzalanarak, en geç müsabakanın
başlamasından 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir.
(2)Müsabaka isim listeleri en fazla 18 kişiden oluşur. Takımlar, müsabaka boyunca 5 oyuncu
değişikliği yapma hakkına sahip olup; bu değişikliklerin zamanını serbestçe belirleyebilirler.
Madde 29. Teknik Adamların Uygunluğu
(1)A2 Ligi’ne katılan takımlar en az TFF A veya UEFA A Lisansı’na sahip bir Teknik Sorumlu
bulundurmak zorundadırlar.
(2)TFF’nin ihtarına rağmen bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü 2 hafta içinde
yerine getirmeyen kulüplere her hafta için 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası
verilir.
Madde 30. Müsabaka Sistemi
(1)2011 – 2012 Sezonunda A2 Ligi müsabakaları. 4 grupta aşağıdaki şekilde oynanır.
A.KADEME MÜSABAKALARI
Kademe müsabakaları 4 grupta toplam 37 takım arasında çift devreli lig usulüne göre
oynanır. Kademe müsabakaları sonunda, gruplarında ilk iki sırayı alan toplam sekiz takım
final grubu müsabakalarına katılmaya hak kazanır.
B.FİNAL GRUBU MÜSABAKALARI
Final grubu müsabakaları sekiz takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre
oynanır. Müsabakalar sıfır (0) puanla başlar.
Final grubu müsabakaları sonunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sırayı alan dört takım
ile aşağıda belirtilen klasman grubu müsabakaları sonunda gruplarını ilk sırada bitiren dört
takım daha, Türkiye Şampiyonunun belirleneceği play-off müsabakalarını oynamaya hak
kazanır.
C.KLASMAN GRUBU MÜSABAKALARI
Kademe müsabakaları sonunda gruplarında 3-9 (4. Grupta 3-10) sırayı alan toplam 29 takım
arasında 4 grupta çift devreli lig usulüne göre oynanır.
Müsabakalara kademe grubunda alınan puanlarla devam edilir.
Klasman grubu müsabakaları sonunda gruplarında ilk sırayı alan toplam dört takım, final
grubunu ilk dört sırada bitiren takımlar ile birlikte play-off müsabakalarını oynayacak sekiz
takımı oluştururlar.
(2) Müsabakalarda kazanan takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), kaybeden
takımlara sıfır (0) puan verilir. Müsabaka sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli
sayılmaz.
Madde 31. A2 Ligi Play Off Müsabakaları
Final grubunu ilk dört sırada bitiren dört takım ve klasman grubu müsabakaları sonunda,
gruplarında ilk sırayı alan dört takım olmak üzere toplam sekiz takım, TFF tarafından

belirlenecek olan tarafsız saha veya sahalarda tek maç eliminasyon sistemine göre
müsabakalarını oynarlar.
Play Off müsabakalarında, Final Grubunu ilk dört sırada bitiren takımlar, Klasman Grubu
müsabakaları sonunda gruplarında ilk sırayı alan dört takım ile kura usulü eşleşirler.
Yarı final müsabakaları sonunda kazanan iki takım A2 Ligi Türkiye Şampiyonu olabilmek için
final müsabakası oynarlar ve kazanan takım Türkiye Şampiyonu, kaybeden takım Türkiye
İkincisi olur.
Yarı final müsabakaları sonunda kaybeden iki takım, üçüncülük dördüncülük müsabakası
oynarlar ve kazanan takım Türkiye Üçüncüsü, kaybeden takım Türkiye Dördüncüsü olur.
Madde 32. Sahalar ve Stadyumlar
(1) A2 Ligi müsabakaları, FIFA standartlarına uygun boyutlardaki doğal çim sahalarda
oynanır.
(2)Süper Lig ve 1. Lig’e katılan kulüpler, A2 Ligi müsabakalarını oynamak için kullanacakları
biri asıl, biri yedek olmak üzere en fazla iki farklı sahayı Türkiye Futbol Federasyonu’na
bildirip onay almak zorundadırlar. Sezon boyunca, TFF tarafından kabul edilmiş haklı
sebepler bulunmaksızın, TFF’ye bildirilen bu sahalar dışındaki sahalarda müsabaka
oynanamaz.
(3)A2 Ligi müsabakaları, Pazartesi günü oynanır. Müsabakalara ilişkin programlar TFF
tarafından ilgililere ve kulüplere ayrıca bildirilir. Profesyonel takımının Pazartesi günü maçı
olan A2 takımları 1 veya 2 gün sonra oynar. TFF, gerekli gördüğü hallerde diğer günlerde de
A2 Ligi müsabakası oynatabilir.
(4)Ev sahibi kulüpler, müsabakaların oynandığı sahalarda bir doktor ve ambulans ve
görevlileri bulundurmak zorundadırlar.
(5)Ev sahibi kulüpler, müsabakaların oynandığı saha ve stadyumlarda her türlü güvenlik
tedbirinin alınması ve gerekli donanımın sağlanmasından sorumludurlar.
Madde 33. Kupa, Madalya ve Ödüller
(1)A2 Ligi Play Off Müsabakaları sonucunda, yarı final müsabakası oynayan 4 takıma 50’şer
madalya verilir.
(2) A2 Ligi Türkiye Şampiyonu’na kupa ve TFF tarafından belirlenecek tutarda para ödülü;
Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü olan takımlara ise TFF tarafından belirlenecek tutarda
para ödülü verilir.
Madde 34. Deplasman Masrafları
(1) A2 Liginde yer alan takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında
oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini karşılamak üzere,
karayolu ile gidilen kilometre başına 1,50 TL tutarında ödeme yapılır.
(2)Kulüp merkezinin bulunduğu ilin merkezi ile A2 Ligi kapsamındaki bir müsabakanın
oynanacağı ilin merkezi arasındaki mesafenin karayolu ile tek yönde 300 km’yi aşması
durumunda, A2 Liginde yer alan kulüplerin konaklama masraflarına katkıda bulunmak
amacıyla, müsabaka başına TFF tarafından 1.250 TL tutarında ödeme yapılır.

(3)Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri
aracılığıyla TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir.
(4)Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TFF’ ye
aittir.
Madde 35. Atıflar
Bu Statü’nün yürürlüğe girmesi ile birlikte TFF’nin diğer talimatlarında “Gençlik Geliştirme
Ligleri”ne yapılan atıflar “Gelişim Ligleri”ne yapılmış sayılacaktır.
Madde 36. Yürürlük
Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 27.09.2011 tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla
kabul edilmiş ve 30.09.2011 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 37. Yürürlükten kaldırılan Hükümler
Bu statünün yürürlüğe girmesi ile birlikte 30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Futbol
Federasyonu Gelişim Ligleri Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

EK:

TFF GENÇLİK GELİŞTİRME LİGLERİ

SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ
Oyuncunun Katılacağı Lig veya Ligler: (işaretleyiniz)

 Akademi Ligleri

 A2 Ligi

Oyuncunun Adı/ Soyadı:

TC Kimlik No:

Yasal Temsilcinin Adı/Soyadı:

TC Kimlik No:

Kulüp Adı:

……………………………………………………….. (yasal temsilci tarafından doldurulacak bölüm) ………………………………………………………..

Yasal temsilcisi (velisi/vasisi) bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yazılı oyuncunun, 2011/2012
sezonunda Gençlik Geliştirme Ligleri kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak
kazanılması durumunda Türkiye Finalleri veya Bölge Karmaları Türkiye Finalleri için takım kafilesi ile
birlikte seyahat etmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.
Yasal Temsilci
Adı/ Soyadı:
Tarih/ İmza:

…………………………………………………………….. (kulüp tarafından doldurulacak bölüm) ……………………………………………………………..

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı oyuncumuz için alınan “Seyahat Muvafakatnamesi”ndeki imzanın, ilgili
oyuncunun yetkili yasal temsilcisine ait olduğunu ve bu konudaki sorumluluğun Kulübümüze ait
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
…………………..………… Kulübü adına (*)
Adı/ Soyadı:
Ünvanı:
Tarih/ İmza:
(*) Kulüp adına bağlayıcı imza yetkisine sahip bir temsilci tarafından imzalanmalıdır

2011-2012 Sezonu AKADEMİ LİGLERİ
KATILIM FORMU ve TAAHHÜTNAMESİ
Kulübün Adı:
Merkez Adresi:
Gençlik Geliştirme Programı’ndan Sorumlu Yönetici:
Müsabaka ve antrenmanlarda kullanılmak üzere, mülkiyeti kulübe ait veya münhasıran kulübe tahsis
edilmiş olan, Gençlik Geliştirme Programına özel en az 65mx100m boyutlarında, en az 4 adet soyunma odası
ve bir adet hakem odasına sahip olan, doğal veya suni çim zeminli sahaya sahip tesislerin adı ve adresi:

Yaş Grubu Teknik Sorumluları ve Alt Yapı Teknik Sorumlusuna Ait Bilgiler
U 14 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Akademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikası

UEFA B

….. UEFA A

Var

…… Yok

Cep Tel.Numarası :
U 15 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Akademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikası

UEFA B

….. UEFA A

Var

….. Yok

Cep Tel.Numarası :
U 16 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Akademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikası

UEFA B

….. UEFA A

Var

….. Yok

Cep Tel.Numarası :
U 17 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Akademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikası

UEFA B

….. UEFA A

Var

….. Yok

Cep Tel.Numarası :

……

T.Direktör

…..
E-Mail :

…..

@

T.Direktör

…..
E-Mail :

…..

…..

@

T.Direktör

…..
E-Mail :

…..

….

…..

@

T.Direktör

…..
E-Mail :

…..

@

U 18 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Akademi Ligleri Çalıştırıcı Sertifikası
Cep Tel.Numarası :

TFF A
Var

….. UEFA A
….. Yok

…..
…..
E-Mail :

T.Direktör

…..

UEFA PRO

…..
@

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; ……………………………... Bölgesi’nde 2011-2012 sezonunda yapılacak olan
bütün Akademi Ligi müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde Akademi Ligleri Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı; TFF
tarafından seçilen oyuncularımızın Türkiye Finalleri Bölge Karması’nda yer almasını sağlayacağımızı kabul, beyan ve
taahhüt ederiz. Bu liglere, Play-Off maçlarına ve Türkiye Finallerine katılmayı taahhüt eden kulüpler, bu müsabakalara
TFF tarafından kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden katılmadıkları ve bu organizasyonlardan çekildikleri takdir de,
TFF tarafından belirlenecek miktardaki bir para cezası ile cezalandırılır ve bir sonraki sezonda hiçbir yaş grubu
müsabakasına katılamazlar.

Tarih:
İsim ve İmza:

2011-2012 Sezonu Gençlik Geliştirme Ligleri’nde Uygulanacak
Değişik Oyun Kuralları
Kurallar:

U14 ve U 15 Yaş
Grubu

U16Yaş Grubu

U17Yaş Grubu

U18Yaş Grubu

Standart saha

Standart saha

Standart saha

Standart saha

Kural 1
Oyun Alanı
Kural 2
Top
Kural 3
Oyuncuların
Sayısı

Top No 5

Top No 5

Top No 5

Top No 5

11 x 11
Kadro: 16 - Yedek
oyuncu: 5

11 x 11
Kadro: 18 - Yedek
oyuncu: 7

11 x 11
Kadro: 18 - Yedek
oyuncu: 7

11 x 11
Kadro: 18 - Yedek
oyuncu: 7

Kural 4
Hakemler

1 Hakem
2 Yardımcı hakem

1 Hakem
2 Yardımcı hakem

1 Hakem
2 Yardımcı hakem ve 1
Gözlemci

1 Hakem
2 Yardımcı hakem ve
1 Gözlemci

Süre 2x40 dk.
Devre: 15 dk.

Süre 2x45 dk.
Devre: 15 dk.

Toplam 5 oyuncu
değiştirme hakkı
mevcuttur. Değişiklik
haklarının kullanılıp
kullanılmaması ve
zamanı isteğe bağlıdır.

Toplam 5 oyuncu
değiştirme hakkı
mevcuttur. Değişiklik
haklarının kullanılıp
kullanılmaması ve
zamanı isteğe
bağlıdır.

Kural 5
Oyun
Süresi
Kural 6
Yedekler

Kural 7
Kartlar

Antrenör
Teknik Alanı

Süre: 2x35 dk.(U14)
Süre 2x40 dk.
Süre: 2x40 dk.(U15)
Devre: 15 dk.
Devre: 15 dk.
İsm listesinde ye alan
Toplam 5 oyuncu
kaleci dahil tüm
değiştirme hakkı
oyuncular en az 20
mevcuttur. Değişiklik
dakika oyunda kalmak
haklarının kullanılıp
koşulu ile oyuna
kullanılmaması ve
girmek zorundadırlar. zamanı isteğe bağlıdır.

Sarı ve kırmızı kart
Sarı ve kırmızı kart
Sarı ve kırmızı kart
Sarı ve kırmızı kart
uygulaması yapılır.
uygulaması yapılır.
uygulaması yapılır.
uygulaması yapılır.
Aralıklı veya aralıksız
Aralıklı veya aralıksız
Aralıklı veya aralıksız Aralıklı veya aralıksız
olarak 4 sarı kart
olarak 4 sarı kart gören olarak 4 sarı kart gören
olarak 4 sarı kart
gören oyuncular, takip oyuncular, takip eden oyuncular, takip eden
gören oyuncular,
eden ilk müsabakada
ilk müsabakada
ilk müsabakada
takip eden ilk
oynayamazlar.
oynayamazlar.
oynayamazlar.
müsabakada
oynayamazlar.
Vardır ve Antrenörler Vardır ve Antrenörler Vardır ve Antrenörler Vardır ve Antrenörler
sürekli olarak
sürekli olarak
sürekli olarak
sürekli olarak
oyuncularına, ayakta
oyuncularına, ayakta
oyuncularına, ayakta oyuncularına, ayakta
talimat veremezler
talimat veremezler
talimat veremezler
talimat veremezler

2011–2012 Sezonu A2 LİGİ
KATILIM FORMU ve TAAHHÜTNAMESİ
Kulübün Adı:
Merkez Adresi:
Gençlik Geliştirme Programı’ndan Sorumlu Yönetici Adı-Soyadı:

Katılımcı profesyonel kulüplerin kullanacakları bir asıl doğal çim zeminli sahanın
adı ve adresi:
Katılımcı profesyonel kulüplerin kullanacakları bir yedek doğal çim zeminli sahanın
adı ve adresi:
UEFA A veya TFF A Lisansı’na sahip Teknik Sorumlu Adı-Soyadı:

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; 2011-2012 sezonunda yapılacak olan bütün
A2 Ligi müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı kabul,
beyan ve taahhüt ederiz.
A2 ligine ve Türkiye Finallerine katılmayı taahhüt eden kulüpler, bu müsabakalara TFF
tarafından kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden katılmadıkları ve bu organizasyonlardan
çekildikleri takdir de, TFF tarafından belirlenecek miktardaki bir para cezası ile cezalandır ılır
ve bir sonraki sezonda hiçbir yaş grubu müsabakasına katılamazlar.

Yer/ Tarih:
İsim / İmza:

Not: Bu formda belirtilen isimlerde bir değişiklik olduğu takdirde, yazılı olarak TFF’ye
bildirilecektir

