
2021 – 2022 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ 

 

I-GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM 

 

Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig, TFF 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 

3.Lig Kulüplerinin genç futbolcu gelişim programları dâhilinde, futbolcuların bütünsel 

gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan Gelişim Ligleri; U14 Elit Lig, U15 Elit Lig, 

U16 Elit Lig, U17 Elit Lig, U19 Süper Lig, U19 TFF 1.Lig, U15 Bölgesel Gelişim Lig, U16 

Bölgesel Gelişim Lig, U17 Bölgesel Gelişim Lig ve U19 Bölgesel Gelişim Liglerine 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- KISALTMALAR ve TANIMLAR 

 

Bu Statü metninde geçen; 

a) Gelişim Ligleri: Elit Ligleri ve Bölgesel Gelişim Ligi’ni, 

b) U14 Elit Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, 

U14 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

c) U15 Elit Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, 

U15 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

d) U16 Elit Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, 

U16 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

e) U17 Elit Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, 

U17 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

f) U19 Süper Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen U19 takımlarının oluşturduğu lig 

grubu 

g) U19 TFF 1. Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen U19 takımlarının oluşturduğu lig 

grubu 

h) U15 Bölgesel Gelişim Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig 

takımlarının, U15 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

i) U16 Bölgesel Gelişim Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig 

takımlarının, U16 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

j) U17 Bölgesel Gelişim Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig 

takımlarının, U17 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

k) U19 Bölgesel Gelişim Lig: Bu statü hükümlerine göre belirlenen TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig 

takımlarının, U19 yaş kategorilerinin oluşturduğu lig grubu 

l) FGD: TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü’nü, 

m) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni, 

n) Kulüp: Futbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve TFF tarafından 

tescil edilmiş dernekleri ve şirketleri, 

o) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı, 

p) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu, 

q) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu, 

r) GL Tertip Komitesi: Gelişim Ligleri Tertip Komitesi’ni, 

s) Hafta: Pazartesi günü ile başlayan ve bir sonraki Pazar gününün tamamlanmasıyla sona eren 

zaman dilimini,  

t) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu, 

u) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu (GGPTS):  Genç takımların günlük 

programlarının ve teknik aktivitelerinin yürütülmesinden görevli olan sorumluyu, 



v) Teknik Sorumlu: Kulüpler ile imzaladıkları sözleşme uyarınca maç öncesinde, maç 

esnasında ve maç sonunda takım seçimi, taktik ve takımın antrenmanından, soyunma odası 

ve teknik alanda oyuncuların ve teknik ekibin yönetiminden sorumlu olan antrenörü 

y) Müsabaka Denetçisi: Müsabakalardaki sağlık ve emniyet tedbirlerinin denetlenmesi için 

görevlendirilen müsabaka görevlisini 

ifade eder. 

 

MADDE 3- KATILIM  

 

(1) Süper Lig ve TFF 1. Ligde yer alan kulüplerin, bu statüde belirlenen şartlar uyarınca Gelişim 

Liglerine katılmaları zorunludur. Herhangi bir yaş kategorisinde lige katılmayan kulüpler diğer 

yaş kategorilerinde de lige alınmaz. 

 

(2) TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin bu Statünün 7. maddesinde yer alan “Sahalar ve 

Tesisler”, 20. Maddesinde yer alan “Teknik Adam Uygunlukları” kriterlerini ve statü ekinde 

yer alan COVİD-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirlerini sağlayan, “Noter Tasdikli 

Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni imzalayarak TFF’ye başvurmaları halinde, U15 Bölgesel 

Gelişim Lig, U16 Bölgesel Gelişim Lig, U17 Bölgesel Gelişim Lig ve U19 Bölgesel Gelişim 

Liglerine katılabilirler. 

 

(3) İşbu talimattaki kriterleri yerine getiren TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpleri, Gelişim Ligleri 

Statüsü’nün Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi olan www.tff.org ’dan ilanını 

müteakip işbu statü ekinde bulunan “Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni (EK-

1/ EK-1A) bağlı oldukları TFF Bölge Müdürlüklerine ibraz ederek Bölgesel Gelişim Liglerine 

katılmak üzere başvuruda bulunurlar. 

 

(4) Noter Tasdikli Katılım Formu ve Taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine 

getirmeyerek herhangi bir yaş kategorisine katılmayan; Süper lig kulüplerine 1.000.000.TL (Bir 

Milyon Türk Lirası), TFF 1. Lig Kulüplerine 500.000.TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası), para cezası 

verilir. 

 

(5) Lige başvurusu kabul edilmesine rağmen Gelişim Liglerine katılmayan TFF 2.Lig ve TFF 

3.Lig kulüplerine 50.000.TL (Elli Bin Türk Lirası), para cezası verilir. 

 

(6) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine katılmalarına rağmen müsabakaya gelmeyen, 

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım 

hakkında  hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, ayrıca mevcut puanlarından galibiyet 

halinde verilen puan kadar puan silinir. Ayrica belirtilen nedenlerle oynatılmayan 

müsabakalarda rakip takımın deplasman giderleri ve hakem ücretleri ilgili kulüp tarafından 

karşılar. 

 

(7) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, 

müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden Süper 

lig kulüplerine 1.000.000.TL (Bir Milyon Türk Lirası), TFF 1. Lig Kulüplerine 500.000.TL 

(Beş Yüz Bin Türk Lirası), TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig kulüplerine 50.000.TL (Elli Bin Türk 

Lirası) para cezası ve hükmen mağlubiyet kararı verilerek bu takım ligden çıkartılır. Bu 

müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları 

oynamaksızın ilgili takımla olan müsabakalarında hükmen galip gelmiş sayılırlar.  

 

 

 

 

http://www.tff.org/


MADDE 4- LİGLERİN OLUŞUMU 

 

2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri aşağıdaki şekilde;   

 

a) U14 Elit Lig: 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, U14 takımlarından, 

b) U15 Elit Lig: 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, U15 takımlarından, 

c) U16 Elit Lig: 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, U16 takımlarından, 

d) U17 Elit Lig: 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, U17 takımlarından, 

e) U19 Süper Lig: 2021-2022 sezonu Süper Lig takımlarının, U19 takımlarından, 

f) U19 TFF 1.Lig: 2021-2022 sezonu TFF 1.Lig takımlarının, U19 takımlarından,  

g) U15 Bölgesel Gelişim Lig: 2021-2022 sezonu, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig takımlarının, U15 

takımlarından, 

g) U16 Bölgesel Gelişim Lig: 2021-2022 sezonu, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig takımlarının, U16 

takımlarından, 

g) U17 Bölgesel Gelişim Lig: 2021-2022 sezonu, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig takımlarının, U17 

takımlarından, 

g) U19 Bölgesel Gelişim Lig: 2021-2022 sezonu, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig takımlarının, U19 

takımlarından,  

 

oluşur. 

 

MADDE 5- GL TERTİP KOMİTESİ 

 

(1) GL Tertip Komitesi, FGD Direktörü ve FGD Direktör Yardımcısı, FGD İdari Koordinatörü, 

FGD Teknik Koordinatörü, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar 

Sorumlusundan oluşur. 

 

(2) GL Tertip Komitesi’nin sekretarya işlemleri FGD Yönetici Asistanı ve Gelişim Ligleri İdari 

İşler Sorumlusu tarafından yapılır. 

 

(3) GL Tertip Komitesi müsabakaların organizasyonunu yürütür, fikstürleri hazırlar ve Türkiye 

Şampiyonalarını organize eder. 

 

(4) Müsabakaların organizasyonuna ilişkin tüm talepler kulüpler tarafından GL Tertip 

Komitesine yazılı olarak yapılır.  

 

MADDE 6 – GELİŞİM LİGLERİ’NİN ORGANİZASYONU VE SORUMLULUK 

 

(1)Kulüplerin bildirdikleri münhasır saha ve tesisler; müsabaka öncesinde, esnasında ve 

sonrasında organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sağlık uygulamaları, hijyen 

uygulamalarının düzenlenmesi hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.  

 

(2) 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin Gelişim Ligleri 

kapsamında yer alan kulüplerin U14 ve U15 Genç Milli Takımlar organizasyonlarına (Milli 

müsabakalar, hazırlık kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) aynı yaş 

kategorisinde en az 5 futbolcu, U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde ise, aynı yaş kategorisinde 

en az 4 futbolcu göndermesi durumunda ilgili kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, 

organizasyon tarihlerindeki Gelişim Ligi Müsabakaları GL Tertip Komitesi tarafından ileri bir 

tarihe ertelenebilir.  

 

(3) Okul müsabakalarına denk gelen müsabakaların ertelenebilmesi için U14 ve U15 yaş 

kategorisinden en az 5 futbolcu,  U16, U17 ve U19 yaş kategorisinde ise, aynı yaş kategorisinde 



en az 4 futbolcu okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi 

ile ertelenme talebinde bulunacak kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce 

öğrenci oyuncuların okul müsabakalarına katılacağını bildiren Valilik onaylı davet yazılarını 

ve dilekçeleri ile Futbol Gelişim Direktörlüğü’ne başvuruda bulunulması zorunludur. Süresinde 

yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.  

 

(4), Müsabakaların oynanacağı saha veya tesisler ile soyunma odalarının hazırlanması, emniyet 

önlemleri, gerekli hijyen, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından ev sahibi kulüp 

sorumludur. Ev sahibi kulüpler her müsabakada yedek kulübesinde bir doktor ve müsabakanın 

oynandığı stadyum/tesiste tam teşekküllü (defibrilatör cihazının da bulunduğu) ambulans araç 

ve görevlilerini bulundurmak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde müsabakanın oynatılmasına izin verilmeyerek, müsabaka ertelenir. Bu 

durumda ev sahibi kulübe 25.000-TL para cezası verilir, ayrıca rakip takımın deplasman 

giderleri ve hakem ücretleri ev sahibi kulüp tarafından karşılanır.   

 

(5) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine katılan kulüplerin ilgili yönetici ve teknik sorumluları, 

TFF tarafından düzenlenen tüm eğitim programlarına, turnuva organizasyon toplantılarına ve 

TFF tarafından gerekli görülmesi halinde yapacağı diğer toplantılara katılmak zorundadır. 

 

(6) 2021 – 2022 sezonu Gelişim Ligleri müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmaz. 

Stadyuma seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. 

 

MADDE 7 – SAHALAR VE TESİSLER  

 

(1) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine katılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve 

müsabakalarda fiilen kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya sezonluk ya da uzun süreli bu 

kulüplere tahsis edilmiş, Genç Futbolcu Gelişim Programları’na özel, en az 2 adet soyunma 

odası ve bir hakem odasına sahip, en az 64x100 en fazla 68x105 boyutlarında, U14 Elit Lig, 

U15 Elit Lig, U16 Elit Lig, U17 Elit Lig U15 Bölgesel Gelişim Lig, U16 Bölgesel Gelişim Lig 

ve U17 Bölgesel Gelişim Lig, U19 Bölgesel Gelişim Lig müsabakaları doğal çim veya 

uygunluğu TFF tarafından onaylanmış sentetik çim zeminli saha, U19 Süper Lig ve U19 TFF 

1.Liglerinde doğal çim, en az iki sahasının bulunması zorunludur. 

 

(2) Bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen saha kriterlerini yerine getirmeyen kulüplere, kriterlerin 

yerine getirilmediği  her müsabaka için 25.000 TL para cezası verilir. 

 

(3) Bu maddenin 1.fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olmak kaydı ile Kulüpler lig 

müsabakaları süresince kullanacakları müsabaka sahalarını bir asıl, bir yedek saha olarak 

belirleyerek, her iki sahanın da ilgili kurumlardan alınmış tahsis yazılarını, Noter Tasdikli 

Katılım Formu ve Taahhütnamesi ile birlikte TFF’ye göndermek zorundadır. 

 

MADDE 8- SİGORTA 

 

(1) Kulüpler, 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan 

her bir amatör futbolcunun, yurtiçinde ve dışında yapacakları maçlarda, antrenmanlarda, maç 

ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, taşıtlarda meydana gelmesi muhtemel kazalar ve 

sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı TFF tarafından yapılacak 

sigorta poliçelerinin prim tutarının ödenmesinden yükümlüdürler. 

 

(2) Kulüpler,2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan 

amatör lisanslı futbolcuların listesini TFF’ye iletirler. Sigorta işlemleri TFF tarafından 

yapıldıktan sonra, prim tutarı ilgili kulüplerin gelirlerinden mahsup edilir. 



 

MADDE 9- LİSANS İŞLEMLERİ 

 

(1) İlgili ligler için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, Bölge 

Müdürlükleri tarafından yapılır. 

 

(2) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine katılacak olan 18 yaşından küçük futbolcuların yasal 

temsilcileri tarafından imzalanmış EK-2’de yer alan 18 yaş altı futbolcular için seyahat 

muvafakatnamelerinin lisans işlemleri esnasında TFF Bölge Müdürlükleri’ne ibraz edilmesi 

zorunludur. 

 

(3) Kulüplerin yaş gruplarına ait lisans çıkarma sayıları hususunda herhangi bir sınırlama 

yoktur. 

 

MADDE 10 - OYUN KURALLARI 

 

(1) FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak 

oyun kurallarında yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre EK-3’te yer alan tabloda 

belirtilmiştir. 

 

(2) Gelişim Ligleri müsabakalarında ve Türkiye Finalleri müsabakalarında VAR (Video Hakem 

Uygulaması) yapılabilir. 

 

MADDE 11 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER 

(1) Yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 yedek futbolcu, bir teknik 

sorumlu (yaş grubu teknik sorumlusu), bir antrenör, bir kaleci antrenörü, atletik performans 

antrenörü, bir doktor ve bir masör veya fizyoterapist sahaya girebilir.  

 

(2) Tüm Gelişim Ligleri müsabakaları, zorunlu kadrolarda belirtilen kriterleri taşıyan bir 

teknik sorumlunun yönetiminde oynanır. Müsabakalarda yedek kulübesinde bulunan diğer 

kişiler takımı sevk ve idare edemezler.  

 

(3) Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu müsabaka başlama saatine kadar saha 

içerisinde bulunabilir. Müsabaka başlangıcından itibaren yedek kulübesinde ve sahada 

bulunamaz, takımı sevk ve idare edemez; yedek kulübesine veya sahaya sözlü ya da fiili olarak 

müdahale edemez. Bu fıkradaki yükümlüklerin ihlali halinde ilgili Gençlik Geliştirme Programı 

Teknik Sorumlusuna 10 ila 30 gün arası hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

MADDE 12 - FORMA SETLERİ 

 

(1) 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri kapsamındaki müsabakalarda Sportif Ekipman 

Talimatı’na uyulması zorunludur. 

 

(2) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerinde futbolcular tüm sezon boyu kendi yaş gruplarında 

aynı sırt numaraları ile müsabakalarda yer alırlar, bir üst yaş kategorisinde müsabakaya 

çıktığında, çıktığı yaş grubunda mevcut olmayan bir başka sırt numarası ile yer alırlar. Takımlar 

1-99 arasındaki sırt numaralarını kullanmakta serbesttirler. 

 

 

 

 



MADDE 13 - İTİRAZLAR 

 

(1) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerinde oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara 

ve lisanslara yönelik itirazlar FMT’de 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 FMT’nin amatör 

müsabakalar için öngörülen itiraz usulleri uygulanır. 

 

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de belirtilen usullere ve 

sürelere uygun olarak ilgili müsabakanın oynandığı ildeki İl Hakem Kurulu’na yapılır. 

 

MADDE 14 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ 

 

(1) Gelişim Liglerinde gerçekleşen disiplin ihlallerinde AFDK yetkilidir. 

 

(2) Disiplin Yargılamaları ve cezaların infazına ilişkin Futbol Disiplin Talimatı hükümleri 

uygulanır. 

 

MADDE 15- KART UYGULAMALARI 

 

(1) U14 Elit Lig, U15 Elit Lig, U16 Elit Lig, U15 Bölgesel Gelişim Lig ve U16 Bölgesel 

Gelişim Lig kategorilerinde sarı kart takibi uygulaması yapılmaz. 

 

(2) U17 Elit Ligi, U17 Bölgesel Gelişim Lig, U19 Bölgesel Gelişim Ligi, U19 Süper Lig ve 

U19 TFF 1.Lig müsabakalarında üst üste ya da aralıklı olarak 4 sarı kart gören bir futbolcu 

cezalı duruma düştüğü kategorinin ilk resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz. 

Cezalı duruma düşen futbolcu, cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki oynama uygunluğu 

olan diğer kategorilerde oynayabilir. 

 

(3) 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri müsabakalarında üst üste ya da aralıklı olarak (4) sarı 

kart gören bir teknik adam veya görevli, kulübün aynı kategorideki bir sonraki resmi 

müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine 

giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam veya görevli, cezalı duruma düştüğü kategori 

dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma 

odasına girebilir. 

 

(4) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcu, teknik adam 

veya görevliler, aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan 

cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer 

kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilir, müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek 

kulübesine ve soyunma odasına girebilirler. 

 

(5) Müsabakada doğrudan kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin kurulları 

tarafından cezalandırılan futbolcu, teknik adam veya görevliler, o kategoride cezası infaz 

edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz, müsabaka isim listesine yazılamaz, 

yedek kulübesine ve soyunma odasına giremezler.  

 

MADDE 16 - DEPLASMAN MASRAFLARI 

 

(1) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir 

Belediye sınırları dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini 

karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 2.50TL ödeme yapılır. 



(2) Deplasman müsabakaları için TC karayolu ölçümlerine göre tek yönde 200 km 

(bulundukları merkezden, müsabakanın oynanacağı tesise kadar) ve üzerindeki mesafelere 

gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 2.000-TL ödeme yapılır. Fikstür gereği iki 

yaş grubunun birlikte seyahat ettiği deplasman yolculuklarında konaklama desteği ve ulaşım 

desteği takım başına ödenir.  

 

(3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri 

aracılığıyla, her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. Deplasman 

müsabakalarında, konaklama desteğinin alınabilmesi için konaklanan otele ait fatura ibraz 

edilmelidir. 
 

II- 2021-2022 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ MÜSABAKA SİSTEMİ 

 

MADDE 17- MÜSABAKA SİSTEMLERİ  

 

A- U19 LİG AŞAMALARI 

 

(1) U19 Süper Lig müsabakaları, Süper Lig sezon planlaması ve başlama tarihine göre A takım 

fikstürü ile birlikte 20 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda 

düşme çıkma uygulaması yapılmaz. 

 

(2) U19 TFF 1. Lig müsabakaları TFF 1. Lig sezon planlaması ve başlama tarihine göre A 

takım fikstürü ile birlikte 19 takım arasında çift devreli lig usulüne göre oynanır. Sezon sonunda 

düşme çıkma uygulaması yapılmaz. 

 

(3) U19 Süper Lig ve U19 TFF 1.Lig müsabakalarında lig fikstürüne göre takımların 

belirleyeceği haftalarda, ligin ilk devresi en az iki (2) ve ligin ikinci devresi en az iki (2) 

müsabakanın, A takım müsabaka başlama saatinden 4 saat önce sonlanacak şekilde aynı 

stadyumda oynatılması tavsiye edilir. 

 

(4) Gelişim Ligleri müsabakalarında gün, saat ve sahalarında değişiklik yapmak istemeleri 

durumunda TFF GL Tertip Komitesi’ne ilgili müsabakadan en az 3 gün önce iki kulübün (ev 

sahibi takım – misafir takım) antetli kağıtlarında başvurmaları durumunda ilgili değişiklikler 

yapılır. 

 
 

 U19 SÜPER LİG  U19 TFF 1.LİG 

1 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.  1 ADANASPOR A.Ş. 

2 ALTAY  2 ALTINORDU 

3 ATAKAŞ HATAYSPOR  3 ALTAŞ DENİZLİSPOR 

4 AYTEMİZ ALANYASPOR  4 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 

5 BEŞİKTAŞ A.Ş.  5 BALIKESİRSPOR 

6 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.  6 BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 

7 DEMİR GRUP SİVASSPOR  7 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 

8 FENERBAHÇE A.Ş.  8 BURSASPOR 

9 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR  9 BÜYÜKŞEHİR BELEDİY E ERZURUMSPOR 

10 GALATASARAY A.Ş.  10 EYÜPSPOR 

11 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.  11 GENÇLERBİRLİĞİ 

12 GÖZTEPE A.Ş.  12 İSTANBULSPOR A.Ş. 

13 GZT GİRESUNSPOR  13 KOCAELİSPOR 

14 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR  14 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 

15 KASIMPAŞA A.Ş.  15 MENEMENSPOR A.Ş. 

16 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK  16 MKE ANKARAGÜCÜ 

17 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR  17 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 

18 TRABZONSPOR A.Ş.  18 TUZLASPOR A.Ş. 

19 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK  19 YILPORT SAMSUNSPOR 

20 YUKATEL KAYSERİSPOR    

 

 



B- U14 - U15 – U16 - U17 ELİT LİG GRUP AŞAMALARI 

 

(1) U16 ve U17 Elit Ligleri aşağıda belirlenen 6 ayrı grupta 1. – 2. -  3. gruplar 4 devreli, 4. - 

5. - 6. gruplar 5 devreli lig usulüne göre oynanır. Takımlar Futbol Müsabaka Talimatı’nda 

belirtilen puan usulü ve averaj sistemine göre sıralanır. 5. devredeki müsabakaların ev sahibi 

takımının belirlenmesinde ligin 1.devre fikstürü uygulanır. 

 

(2) U14 - U15 – U16 - U17 Elit Lig gruplarının oluşturulması; 1.Grup ve 2. Gruplarda her 

grupta 3’er Süper Lig (Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe - Galatasaray A.Ş. – Kasımpaşa A.Ş. – 

Medipol Başakşehir FK – Vavacars Fatih Karagümrük) ve 4’er TFF 1.Lig ( Balıkesirspor – 

Bereket Sigorta Ümraniyespor – Beypiliç Boluspor - Bursaspor – Eyüpspor – İstanbulspor A.Ş. 

– Kocaelispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor – Tuzlaspor A.Ş.) takımı olacak şekilde ilgili 

kulüplerin online katılımları ile kura çekimi yapılarak gruplar belirlenecektir. Aynı ilde yer alan 

fakat grup sayıları nedeniyle ayrı gruplarda yer alacak Balıkesirspor ve Royal Hastanesi 

Bandırmaspor kulüplerinin de gruplarının belirlenmesi online kura çekiminde yapılacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- U19 BÖLGESEL GELİŞİM LİG GRUP AŞAMALARI 

 

(1) U19 Bölgesel Gelişim Ligleri aşağıda belirlenen 8 ayrı grupta 4 devreli lig usulüne göre 

oynanır. Takımlar Futbol Müsabaka Talimatı’nda belirtilen puan usulü ve averaj sistemine göre 

sıralanır. 
  

U19 BÖLGESEL GELİŞİM LİG 

1.GRUP 2.GRUP 

1 BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. 1 BELEDİYE DERİNCE SPOR 

2 BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 2 MODAFEN 

3 BÜYÜKÇEKEMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 3 PENDİKSPOR 

4 EDİRNESPOR 4 REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 

5 ESENLER EROKSPOR 5 SAKARYASPOR A.Ş. 

6 SARIYER 6 SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 

3.GRUP 4.GRUP 

1 AFJET AFYONSPOR 1 BODRUMSPOR A.Ş. 

2 AKHİSARSPOR 2 BUCASPOR 1928 

3 BELEDİYE KÜTAHYASPOR 3 FETHİYESPOR 

4 SOMASPOR 4 KARŞIYAKA 

5 TURGUTLUSPOR 5 KUŞADASISPOR 

6 UŞAKSPOR A.Ş. 6 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 

  

U14 - U15 – U16 - U17 ELİT LİG 

1.GRUP   

  

  

  

  

  

  

  

2.GRUP 

1 SÜPER LİG 1   1 SÜPER LİG 1  

2 SÜPER LİG 2   2 SÜPER LİG 2 

3 SÜPER LİG 3   3 SÜPER LİG 3  

4 TFF 1.LİG 1 4 TFF 1.LİG 1 

5 TFF 1.LİG 2 5 TFF 1.LİG 2 

6 TFF 1.LİG 3 6 TFF 1.LİG 3 

7 TFF 1.LİG 4 (BALIKESİR 1)  7 TFF 1.LİG 4 

3.GRUP   

  

  

  

  

  

  

4.GRUP 

1 ALTAŞ DENİZLİSPOR 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 

2 ALTAY 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

3 ALTINORDU 3 DEMİR GRUP SİVASSPOR 

4 GÖZTEPE A.Ş. 4 GZT GİRESUNSPOR 

5 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 5 TRABZONSPOR A.Ş. 

6 MENEMENSPOR A.Ş. 6 YILPORT SAMSUNSPOR 

7 (BALIKESİR 2)   

5.GRUP   

  

  

  

  

  

  

6.GRUP 

1 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 

2 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 ADANASPOR A.Ş. 

3 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 ATAKAŞ HATAYSPOR 

4 GENÇLERBİRLİĞİ 4 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

5 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 

6 MKE ANKARAGÜCÜ 6 YUKATEL KAYSERİSPOR 



  

5.GRUP 6.GRUP 

1 ANKARASPOR 1 52 ORDUSPOR FK 

2 BURSA YILDIRIMSPOR 2 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 

3 DÜZCE SPOR 3 ÇORUM FK 

4 ESKİŞEHİRSPOR 4 FORMÜL ERBAASPOR 

5 İNEGÖLSPOR 5 KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 

6 TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 6 SİVAS BELEDİYE SPOR 

7.GRUP 8.GRUP 

1 ARTVİN HOPASPOR 1 AMED SPORTİF FAALİYETLER 

2 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 2 BATMAN PETROLSPOR A.Ş. 

3 GÜMÜŞHANESPOR 3 İSKENDERUNSPOR A.Ş. 

4 HEKİMOĞLU TRABZON 4 MARDİN 1969 SPOR 

5 PAZARSPOR 5 SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 

6 YOMRA SPOR 6 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 

 

II - U14 - U15 Elit Lig ve U15 – U16 – U17 Bölgesel Gelişim Ligleri müsabakalarına ilişkin 

takvim, usul ve esaslar TFF tarafından belirlenir ve grup müsabakaları www.tff.org adresinden 

ilan edilir. 

D- TÜRKİYE FİNALLERİ :  

(1) U19 Bölgesel Gelişim Lig yaş kategorisinde lig müsabakaları sonucunda Türkiye 

Finallerine katılmaya hak kazanmak üzere gruplarında ilk sırada bulunan 8 (sekiz) takım 1. 

Torbayı oluşturacaktır. Gruplarında ikinci sırada bulunan 8 (sekiz) takım 2. Torbayı 

oluşturacaktır. 

(2) U16 Elit Lig ve U17 Elit Lig yaş kategorilerinde lig müsabakaları sonucunda Türkiye 

Finallerine katılmaya hak kazanmak üzere gruplarında ilk sırada bulunan toplam 6 (altı) takım 

ve Ligin 24. Haftası itibari ile gruplarında ikinci sırada bulunan en iyi 2 (iki) takım 1. Torbayı 

oluşturacaktır. 1. Torbada yer almaya hak kazanamayan diğer 4 grubun ikincileri ile ligin 24. 

Haftası itibari ile gruplarında üçüncü sırada bulunan en iyi 4 (dört) takım 2. Torbayı 

oluşturacaktır. Puan ve averaj usulleri aşağıdaki şekilde belirlenir. TFF gerekli gördüğü 

hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir. 

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise; 

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki puan üstünlüğüne 

bakılır. 

II. Kendi aralarındaki müsabakada puan eşitliği varsa kendi aralarındaki 

müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde 

eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) 

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel 

puantajdaki gol averajına bakılır. 

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

V. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün 

sayılır. 

VI. Bütün bu şartlara rağmen iki takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde ilgili 

lig organizasyonu süresince Fair-Play tablosunda daha az ceza alan takım üstün 

sayılacaktır. Fair-Play tablosu şu şartlara göre belirlenir; 

 Direkt kırmızı kart : 3 ceza puanı 
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 İkinci sarıdan kırmızı kart : 2 ceza puanı 

 Sarı kart : 1 ceza puan 

 İkinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi durumunda ilk sarı kart dikkate 

alınmaz ve 2 ceza puanı 

olarak değerlendirilir. 

VII. Yukarıdaki şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi durumunda kura çekimi 

yapılarak üstün takım belirlenir. 

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise; 

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan 

cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım 

arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.) 

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. 

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol 

averajına bakılır. 

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır. 

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları 

eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. 

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün 

sayılır. 

VII. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün 

sayılır. 

VIII. Bütün bu şartlara rağmen iki takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde Fair-

Play tablosunda daha az ceza alan takım üstün sayılacaktır. Fair-Play tablosu şu 

şartlara göre belirlenir; 

 Direkt kırmızı kart : 3 ceza puanı 

 İkinci sarıdan kırmızı kart : 2 ceza puanı 

 Sarı kart : 1 ceza puan 

 İkinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesi durumunda ilk sarı kart dikkate 

alınmaz ve 2 ceza puanı  

olarak değerlendirilir. 

IX. Yukarıdaki şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi durumunda kura çekimi 

yapılarak üstün takım belirlenir.  

 



(3) “Son 16 Turu”: 1. Torba (8 takım) ve 2.Torba (8 takım) belirlenmesiyle 1.Torba 

takımlarına 1 ile 8 arası, 2.Torba takımlarına 9 ile 16 arası sayı verilir. Kura çekiminde 

takımlara verilen sayılara göre son 16 turundan itibaren final eşleşmesine kadar eşleşmeler 

belirlenir. Kura çekimine aynı torbadan katılan takımlar birbiriyle eşleşemezler. Son 16 Turu 

müsabakaları tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanır. 

(4) “Çeyrek Final”: Son 16 turu müsabakaları sonucunda kazanan 8 takım, otomatik olarak 

belirlenmiş olan rakibi ile Çeyrek Final müsabakası oynarlar. Çeyrek Final müsabakaları 

tarafsız sahada tek maç eleme usulune göre oynanır. 

(5) “Yarı Final” : Çeyrek Final müsabakaları sonucunda kazanan 4 takım tek merkezde 

toplanarak otomatik olarak belirlenen rakibi ile tek maç eleme usulüne göre Yarı Final 

müsabakası oynarlar. 

(6) “Final Müsabakası ve 3.’lük Müsabakası”: Yarı Final müsabakaları sonucunda kazanan 

takımlar arasında Final Müsabakası, kaybeden takımlar arasında 3.’lük Müsabakası oynanır. 

Bu müsabakalarda müsabakanın normal süresinin beraberlikle sonuçlanması durumunda 

uzatma devreleri oynanmaksızın direkt olarak penaltı atışlarına geçilir. 

(7) Müsabakaların oynanacağı bölgeler, müsabaka sistemi ve Türkiye Finalleri takımların 

katılım durumuna göre belirlenecektir. 

 

(8) U14 Elit Lig, U15 Elit Lig, U15 Bölgesel Gelişim Lig, U16 Bölgesel Gelişim Lig ve U17 

Bölgesel Gelişim Lig müsabakalarına ilişkin lig sonunda düzenlenmesi durumunda Final 

organizasyonları ilişkin takvim, usul ve esaslar TFF tarafından belirlenir ve Türkiye Finalleri 

www.tff.org adresinden ilan edilir. 

MADDE 18 – UEFA ORGANİZASYONLARI 

(1) 2021-2022 futbol sezonu sonunda U19 Süper Ligini şampiyon bitiren takım U19 yaş 

kategorisinde UEFA tarafından organize edilen turnuvaya katılmaya hak kazanır.  

III- FUTBOLCU ve TEKNİK ADAM UYGUNLUKLARI 

MADDE 19 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

(1) U19 Süper Lig ve U19 TFF 1.Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2003 ile 31.12.2005 

tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U19 Süper Ligi ve U19 TFF 

1.Lig müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine,  01.01.2006 ile 31.12.2006 tarihleri 

(bu tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla Üç (3) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda 

oynatabilirler. 

(2) U19 Süper Lig ve U19 TFF 1.Lig müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine, 

01.01.2002 ile 31.12.2002 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş Üç (3) futbolcu yazabilir 

ve müsabakalarda oynatabilirler. 

(3) U19 Süper Lig ve U19 TFF 1.Liglerine katılan takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı amatör 

veya profesyonel futbolcular ile A takım listesi dışında oturma iznine sahip en fazla üç yabancı 

uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu ilgili kategorideki yaş sınırlamalarına uygun şekilde 

müsabaka isim listesine yazılabilir. 

(4) U17 Elit Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2005 ile 31.12.2006 tarihleri (bu tarihler 

dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U17 Elit Lig müsabakalarında takımlar müsabaka 
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isim listesine,  01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 

5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda oynatabilirler.  

(5) U16 Elit Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2006 ile 31.12.2007 tarihleri (bu tarihler 

dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U16 Elit Lig müsabakalarında takımlar müsabaka 

isim listesine,  01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 

5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda oynatabilirler. 

(6) U15 Elit Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2007 ile 31.12.2008 tarihleri (bu tarihler 

dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U15 Elit Lig müsabakalarında takımlar müsabaka 

isim listesine,  01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 

5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda oynatabilirler. 

(7) U14 Elit Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2008 ile 31.12.2009 tarihleri (bu tarihler 

dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U14 Elit Lig müsabakalarında takımlar müsabaka 

isim listesine,  01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 

5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda oynatabilirler. 

(8) U19 Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2003 - 31.12.2006 (bu tarihler 

dahil) arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı amatör ve profesyonel futbolcular 

oynayabilir.  

(9) U19 Bölgesel Gelişim Lig müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine, 01.01.2002 

ile 31.12.2002 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş Altı (6) futbolcu yazabilir ve 

müsabakalarda oynatabilirler. 

(10) U17 Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2005 ile 31.12.2006 tarihleri 

(bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U17 Bölgesel Gelişim Lig 

müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine,  01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri (bu 

tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda 

oynatabilirler. 

(11) U16 Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2006 ile 31.12.2007 tarihleri 

(bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U19 Bölgesel Gelişim Lig 

müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine,  01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri (bu 

tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda 

oynatabilirler. 

(12) U15 Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak futbolcuların 01.01.2007 ile 31.12.2008 tarihleri 

(bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları zorunludur. U19 Bölgesel Gelişim Lig 

müsabakalarında takımlar müsabaka isim listesine,  01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri (bu 

tarihler dahil) arasında doğmuş en fazla 5 (beş) futbolcu yazabilir ve müsabakalarda 

oynatabilirler. 

(13) 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. Bununla birlikte, Gelişim Liglerinin herhangi bir yaş kategorisinde oynayan bir 

futbolcu, oynama uygunluğunun olması halinde kulübün aynı haftada içindeki A takım 

müsabakasında oynayabilir.  

(14) Kulüpler, bu maddede belirtilen uygunluklara haiz ve TFF’ye tescilli olmak şartıyla, yaş 

gruplarına ait Takım Listelerini, lig müsabakaların başlamasından en az 3 gün önce GL Tertip 

Komitesi’ne ibraz etmek zorundadır. Takım Listesi, sezon içinde, kulübün bir sonraki 



müsabakasından en az 3 gün önce ibraz edilmek şartıyla güncellenebilir. Sezon içinde listeye 

dahil edilecek futbolcuların sigorta işlemlerinin yapılması ve kontrolü kulüplerin 

sorumluluğundadır. 

(15) U14 Elit Lig, U15 Elit Lig, U16 Elit Lig, U17 Elit Lig, U19 Süper Lig, U19 TFF 1.Lig, 

U15 Bölgesel Gelişim Lig, U16 Bölgesel Gelişim Lig, U17 Bölgesel Gelişim Lig gruplarının 

takım listeleri en fazla 35 futbolcudan, U19 Bölgesel Gelişim Lig gruplarının takım listeleri en 

fazla 50 futbolcudan oluşur. Futbolcular bu maddede belirtilen yaş uygunluğuna göre TFF’ye 

tescilli olması zorunludur. 

(16) Bu maddenin ilgili fıkraların ihlali halinde ilgililerin FMT hükümleri uyarınca yapacakları 

itiraz üzerine AFDK tarafından ilgili takımın hükmen mağlup sayılmasına karar verilir. FMT’de 

belirtilen diğer hükmen mağlubiyet sebepleri saklıdır. 

(17) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, aynı yaş grubundaki 

diğer futbolcular ile aralarında fizyolojik açıdan farklılık görülen futbolcuların kemik yaşlarının 

tıp fakültesi veya devlet hastanelerinde saptanmasına re’sen veya itiraz üzerine karar verebilir. 

İlgili kulüpler TFF tarafından gerekli görüldüğü takdirde futbolcuların tıp fakültesi veya devlet 

hastanelerinden alınmış kemik yaşı tespit raporlarını TFF’ye gönderirler.  

(18) Kulüplerin Covid-19 pozitif vaka veya Covid-19 hastalığı geçirmekte olan futbolcuları 

nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle 

müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı 

verilir.  

MADDE 20 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU 

(1) U14 Elit Lig, U15 Elit Lig ve U15 Bölgesel Gelişim Lig yaş grubu için en az UEFA B 

lisansa sahip bir teknik sorumlu bulundurmak zorundadırlar.  

(2) U16 Elit Lig, U16 Bölgesel Gelişim Lig U17 Elit Lig, U17 Bölgesel Gelişim Lig, U19 

Bölgesel Gelişim Lig, U19 Süper Lig, U19 TFF 1.Lig yaş gruplarının her biri için en az UEFA 

A lisansa sahip birer teknik sorumlu bulundurmak zorundadırlar. Bu kategorilerde yardımcı 

antrenörlük yapacak olanların en az UEFA B lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Gelişim 

Ligleri yaş grubu teknik sorumluları, Gelişim Ligleri diğer yaş gruplarında antrenör olarak 

sahaya çıkabilir. 

(3) Bir seferde 7 maç, toplamda 14 maç veya üzerinde müsabakada soyunma odası ve yedek 

kulübesine giriş yasağı veya bir seferde en az 52 gün veya toplamda 100 gün veya üzerinde hak 

mahrumiyeti cezası almış olan Teknik sorumlular, antrenörler, kaleci antrenörler, atletik 

performans antrenörleri, doktorlar, masörler veya fizyoterapistler devam eden sezon ve takip 

eden sezonda Gelişim Ligleri’ne katılan takımlarda görev alamazlar. (Müsabaka isim listesine 

cezalı veya tedbirli futbolcu yazılması ile oyuncu uygunluğu olmayan futbolcuların yazılması 

nedeni ile alınan cezalar bu madde kapsamında değildir.) 

(4) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerinde görevli teknik adamlar FGD tarafından yapılacak 

olan her türlü seminer, çalıştay, online bilgilendirme toplantısı ve eğitim faaliyetine katılmak 

zorundadır. Teknik adamlar, geçerli bir mazeretleri olmaksızın eğitim programlarına 

katılmadıkları takdirde bu teknik adamların bağlı bulundukları kulüplere 5.000.TL’den 10.000 

TL’ye kadar para cezası verilir. 

(5) 20.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 ve ilgili kulüp 

talimatlara aykırılık sebebiyle AFDK’ya sevk edilir. İlgili yaş kategorisi teknik sorumlusunun 



kabul edilebilir mazeret ile müsabakaya çıkamaması ve bu mazeretini TFF’ye sunması ve TFF 

tarafından kabul edilmesi durumunda bu süre içerisinde lisans uygunluğuna sahip farklı yaş 

kategorisi teknik sorumlusu veya GGPTS, ilgili yaş kategorisinde sahaya çıkabilir. 

(6) 2021-2022 sezonu Gelişim Liglerine katılacak kulüpler profesyonel kaleci antrenörü 

diplomasına sahip en az 2 adet kaleci antrenörü bulundurmak zorundadırlar. Bölgesel Gelişim 

Ligine katılacak kulüpler en az 1 adet kaleci antrenörü bulundurmak zorundadır. 

MADDE 21 - MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ 

(1) 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri müsabakalarına, müsabaka kadrosunda bulunan 

futbolcuların isimlerini ve forma numaralarını içeren TFF resmi internet sitesinde yayınlanan 

tek tip müsabaka isim listesi teknik sorumlu veya teknik sorumlunun sahada hazır bulunmaması 

durumunda antrenör tarafından imzalanarak, en geç müsabakanın başlamasından 30 dakika 

önce müsabaka hakemine teslim edilir. 

(2) 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri müsabakalarında en fazla ikisi kaleci olmak üzere isim 

listesinde en az 14, en fazla 21 futbolcu bulunması zorunludur. Müsabaka isim listesinin yazılı 

olarak belgelendirilen haklı bir gerekçe olmaksızın 14 kişiden az verilmesi halinde, ilgili kulüp 

talimatlara aykırılık sebebiyle AFDK’ya sevk edilir. 

(3) 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri müsabakalarında toplam beş oyuncu değişikliği 

kullanma hakkı mevcuttur. Takımlar toplam beş oyuncu değişikliğini üç defada yapabilirler; 

devre arasında yapılan oyuncu değişiklikleri bu sayının dışındadır. Takımlar oyuncu değişiklik 

haklarının kullanılıp kullanılmayacağı serbestçe belirleyebilirler.  

MADDE 22 – KUPA, MADALYA ve ÖDÜLLER 

(1) U19 Süper Lig yaş kategorisi 2021-2022 sezonu müsabakaları sonucunda ligi ilk sırada 

bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 350.000 TL para ödülü ve 30 adet madalya, kupa verilir. 

Ligi ikinci sırada tamamlayan takıma 250.000.TL ve 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi üçüncü 

sırada tamamlayan takıma 150.000 TL ve 30 adet madalya, kupa verilir.    

(2) U19 TFF 1.Lig yaş kategorisi 2021-2022 sezonu müsabakaları sonucunda ligi ilk sırada 

bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 250.000 TL para ödülü ve 30 adet madalya, kupa verilir. 

Ligi ikinci sırada tamamlayan takıma 200.000.TL ve 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi üçüncü 

sırada tamamlayan takıma 150.000 TL ve 30 adet madalya, kupa verilir.   

(3) U19 Bölgesel Gelişim Lig yaş kategorisi 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları 

sonucunda ilk sırada bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 250.000 TL para ödülü ve 30 adet 

madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada tamamlayan takıma 200.000.TL ve 30 adet madalya, 

kupa verilir. Ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 150.000 TL ve 30 adet madalya, kupa 

verilir.   

(4) U17 Elit Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk sırada 

bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 200.000 TL para ödülü ve 30 adet madalya, kupa verilir. 

Ligi ikinci sırada tamamlayan takıma 150.000.TL ve 30 adet madalya, kupa ve Ligi üçüncü 

sırada tamamlayan takıma 100.000 TL ve 30 adet madalya, kupa verilir.  

(5) U17 Bölgesel Gelişim Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk 

sırada bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 200.000 TL para ödülü ve 30 adet madalya, kupa 

verilir. Ligi ikinci sırada tamamlayan takıma 150.000.TL ve 30 adet madalya, kupa ve Ligi 

üçüncü sırada tamamlayan takıma 100.000 TL ve 30 adet madalya, kupa verilir. 



(6) U16 Elit Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk sırada 

bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada 

tamamlayan takıma 30 adet madalya, kupa ve Ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 30 adet 

madalya, kupa verilir. 

(7) U16 Bölgesel Gelişim Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk 

sırada bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada 

tamamlayan takıma 30 adet madalya, kupa ve Ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 30 adet 

madalya, kupa verilir. 

(8) U15 Elit Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk sırada 

bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada 

tamamlayan takıma 30 adet madalya, kupa ve Ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 30 adet 

madalya, kupa verilir. 

(9) U15 Bölgesel Gelişim Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk 

sırada bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada 

tamamlayan takıma 30 adet madalya, kupa ve Ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 30 adet 

madalya, kupa verilir. 

(10) U14 Elit Lig 2021-2022 sezonu Türkiye Finalleri müsabakaları sonucunda ilk sırada 

bitirerek şampiyon unvanı alan takıma 30 adet madalya, kupa verilir. Ligi ikinci sırada 

tamamlayan takıma 30 adet madalya, kupa ve Ligi üçüncü sırada tamamlayan takıma 30 adet 

madalya, kupa verilir. 

(11) Bu madde kapsamında ödül almaya hak kazanan kulüplere ödül tutarları 2022-2023 Futbol 

sezonu öncesi ödenir,  sonraki sezonda oynamaya hak kazandığı lig kategorisine katılmaması 

halinde ödül verilmez, verilmişse verilen ödül kulüp tarafından TFF’ye iade edilir. 

IV. TİCARİ HAKLAR 

MADDE 23- TİCARİ HAKLARIN KULLANIMI 

(1) TFF, Gelişim Ligleri 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, Gelişim 

Ligleri ve müsabakalarına ilişkin ticari hakları futbol faaliyetlerini gerçekleştirmek ve futbolun 

gelişimini sağlamak amacıyla kullanma yetkisine sahiptir.   

(2) TFF, Kulüplerin oynayacakları Gelişim Ligleri 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) Futbolcu, teknik adam ve diğer görevlilerin müsabaka öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin 

isim, soyisim, forma numarası, her türlü sesli görsel ve işitsel (fotoğraf, video vb.) verileri; 

müsabakalara ilişkin bireysel ve takım istatistikleri ve datalarını; istatiksel veri olarak veya 

analiz yapılması için, ticari veya ticari olmayan amaçlarla Türkiye Futbol Federasyonu 

tarafından; işlenmesine, kullanılmasına ve saklanmasına, aktarılmasına, kamuoyu ile 



paylaşılması için mensuplarından gerekli onay ve izinleri almak Kulüplerin 

yükümlülüğündedir.  

V. SON HÜKÜMLER 

MADDE 24- STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER 

İşbu statü ve ilgili talimatlarda hükme bağlanmamış hususlar hakkında TFF karar vermeye 

yetkilidir. 

MADDE 25- YÜRÜRLÜK  

Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 15.10.2021 tarih ve 111 sayılı toplantısında alınan kararla 

kabul edilmiş ve 20.10.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

TFF Yönetim Kurulu’nun 23.11.2021 tarih ve 119 sayılı toplantısında, bu Statünün Covid-19 

Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirler kısmının A, B ve D bölümleri ile EK-1’inin 

değiştirilmesine, Statünün Covid-19 Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirler kısmının A 

bölümüne 1. fıkranın eklenmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler 26.11.2021 tarihinde 

TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

TFF Yönetim Kurulu’nun 26.01.2022 tarih ve 125 sayılı toplantısında bu Statünün Covid-19 

Salgını Nedeniyle Uygulanacak Tedbirler kısmının C bölümüne yeni 26. fıkranın eklenmesine 

ve diğer fıkraların teselsül ettirilmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler 28.01.2022 

tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

TFF Yönetim Kurulu’nun 04.03.2022 tarih ve 149 sayılı toplantısında bu Statünün 6. 

maddesinin 1. fıkrası ile 11. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine; 6. maddesine yeni 6. 

fıkranın ve 19. maddesine yeni 18. fıkranın eklenmesine; Covid-19 Salgını Nedeniyle 

Uygulanacak Tedbirler kısmının çıkartılmasına ve Zaman Çizelgesi’nin Ek-4 olarak teselsül 

ettirilmesine karar verilmiş olup bu değişiklikler 04.03.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet 

sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 



EK-1  2021-2022 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ KATILIM FORMU ve TAAHHÜTNAMESİ 

Kulübün Adı / Ligi  ( Süper Lig - TFF 1. Lig ) 
 

U19 Müsabakaları Asil Çim Sahası Saha İsmi: Adres: 

U19 Müsabakaları Yedek Çim Sahası  Saha İsmi: Adres: 

U14 - U15 - U16  - U17 Müsabakaları Asil Sahası   

U14 - U15 - U16 – U17 Müsabakaları Yedek Sahası   

U 14 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı : 
 

Antrenör Lisansı UEFA B  ……. UEFA A ….. UEFA ELİT A      ….. UEFA PRO ……. 

Cep Telefon Numarası : 
 

E-Mail 
 

U 15 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA B  ……. UEFA A ….. UEFA ELİT A      ….. UEFA PRO ……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 16 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA A ….. UEFA ELİT A      ….. UEFA PRO ……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 17 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA A ….. UEFA ELİT A     ….. UEFA PRO     ….. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 19 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA A ….. UEFA ELİT A     ….. UEFA PRO     ….. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

GGPTS Ad-Soyad: UEFA ELİT A ….. UEFA PRO ..….. 

Cep Telefon Numarası : 
 

E-Mail : 

GGP İdari Sorumlusu Ad-Soyad:  

Cep Telefon Numarası : 
 

E-Mail : 

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu 2021 - 2022 sezonunda yapılacak olan bütün U14 Elit Lig, U15 Elit Lig,  U16 Elit Lig, U17 Elit Lig, U19 Süper Lig ve 

U19 TFF 1.Lig müsabakalarına katılacağımızı; TFF tarafından seçilen oyuncularımızın Türkiye Finalleri ve Bölge Karması’nda yer almasını sağlayacağımızı kabul, 

beyan ve taahhüt ederiz. 

Tarih 

İsim ve İmza 

 

 

 

 



  

EK-1A 2021-2022 SEZONU BÖLGESEL GELİŞİM LİGLERİ KATILIM FORMU ve TAAHHÜTNAMESİ 

Kulübün Adı / Ligi  (  TFF 2. Lig - TFF 3. Lig ) 
 

BGL Müsabakaları Asil Saha Saha İsmi: Adres: 

BGL Müsabakaları Yedek Saha  Saha İsmi: Adres: 

U 15 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA B  ……. UEFA A ….. UEFA ELİT A      ….. UEFA PRO      ….. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 16 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA A ….. UEFA ELİT A  ….. UEFA PRO ……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 17 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA A ….. UEFA ELİT A  ….. UEFA PRO ……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

U 19 Teknik Sorumlusu Adı-Soyadı :  

Antrenör Lisansı UEFA A ….. UEFA ELİT A      ….. UEFA PRO ……. 

Cep Telefon Numarası :  E-Mail  

GGPTS Ad-Soyad: UEFA A  ….. UEFA ELİT A ….. UEFA PRO ..….. 

Cep Telefon Numarası : 
 

E-Mail : 

GGP İdari Sorumlusu Ad-Soyad:  

Cep Telefon Numarası : 
 

E-Mail : 

Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu 2021 - 2022 sezonunda yapılacak olan bütün U15 Bölgesel Gelişim Lig,  U16 Bölgesel Gelişim Lig, U17 Bölgesel 

Gelişim Lig ve U19 Bölgesel Gelişim Lig müsabakalarına katılacağımızı; TFF tarafından seçilen oyuncularımızın Türkiye Finalleri ve Bölge Karması’nda yer almasını 

sağlayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

Tarih 

İsim ve İmza 

 

 

 



EK-2 18 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR İÇİN SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ 

 

Oyuncunun Katılacağı Lig veya Ligler: 

 

U14 Elit Lig  - U15 Elit Lig - U16 Elit Lig - U17 Elit Lig - U19 Süper Lig - U19 TFF 1.Lig 

 

 

U15 Bölgesel Gelişim Lig - U16 Bölgesel Gelişim Lig - U17 Bölgesel Gelişim Lig - U19 Bölgesel Gelişim Lig 

 

 

 

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,  2021-2022 sezonunda U14 Elit Lig  - U15 Elit Lig - 

U16 Elit Lig - U17 Elit Lig - U19 Süper Lig - U19 TFF 1.Lig, U15 Bölgesel Gelişim Lig - U16 Bölgesel Gelişim Lig - U17 Bölgesel Gelişim 

Lig - U19 Bölgesel Gelişim Lig kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak kazanılması durumunda Türkiye Finalleri 

müsabakaları 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.  

 



 

  

EK-3 2021 - 2022 sezonu Gelişim Ligleri’nde Uygulanacak Oyun Kuralları 
 

     

Kurallar: U14 ve U15 Yaş Grubu U16 Yaş Grubu U17 ve U19 Yaş Grubu 

Kural 1 

Standart Saha Standart Saha Standart Saha 

Oyun Alanı 

Kural 2 

Top No 5 Top No 5 Top No 5 

Top 

Kural 3 11 x 11 11 x 11 11 x 11 

Oyuncuların Sayısı Kadro:   en az 14 en fazla 21 futbolcu Kadro:   en az 14 en fazla 21 futbolcu Kadro:   en az 14 en fazla 21 futbolcu 

Kural 4 
1 Hakem 

2 Yardımcı Hakem 

1 Hakem 

2 Yardımcı Hakem 

1 Hakem 

2 Yardımcı hakem, 4. hakem ve 1 

Gözlemci 
Hakemler 

Kural 5 

Oyun 

Süresi 

Uzatma Süresi 

Süre: 2x35 dk (U14) 

Süre:  2x40  dk. (U15) 

Devre: 15  dk. 

Süre: 2 X 10 dk. 

Süre:  2x40  dk. (U16) 

Devre: 15  dk. 

Süre: 2 X 15 dk. 

Süre   2x45  dk. 

Devre: 15  dk. 

Süre: 2 X 15 dk. 

 

Kural 6                                

Yedekler 

Toplam 5 oyuncu değiştirme hakkı 

mevcuttur. 3 defada yapılır. Değişiklik 

haklarının kullanılıp kullanılmaması isteğe 

bağlıdır. 

Toplam 5 oyuncu değiştirme hakkı 

mevcuttur. 3 defada yapılır. Değişiklik 

haklarının kullanılıp kullanılmaması 

isteğe bağlıdır. 

Toplam 5 oyuncu değiştirme hakkı 

mevcuttur. 3 defada yapılır. Değişiklik 

haklarının kullanılıp kullanılmaması isteğe 

bağlıdır. 

Kural 7                                     

Kartlar 

4 Sarı kart uygulaması yapılmaz. İhraca 

dönüşmeyen sarı kartların takibi yapılmaz. 

4 Sarı kart uygulaması yapılmaz. İhraca 

dönüşmeyen sarı kartların takibi 

yapılmaz. 

Sarı ve kırmızı kart uygulaması yapılır. 

Teknik Alan 

Tüm Gelişim Ligleri müsabakaları, zorunlu 

kadrolarda belirtilen kriterleri taşıyan bir 

teknik sorumlunun yönetiminde oynanır. 

Müsabakalarda yedek kulübesinde bulunan 

diğer kişiler takımı sevk ve idare 

edemezler. 

Tüm Gelişim Ligleri müsabakaları, 

zorunlu kadrolarda belirtilen kriterleri 

taşıyan bir teknik sorumlunun 

yönetiminde oynanır. Müsabakalarda 

yedek kulübesinde bulunan diğer kişiler 

takımı sevk ve idare edemezler. 

Tüm Gelişim Ligleri müsabakaları, 

zorunlu kadrolarda belirtilen kriterleri 

taşıyan bir teknik sorumlunun yönetiminde 

oynanır. Müsabakalarda yedek 

kulübesinde bulunan diğer kişiler takımı 

sevk ve idare edemezler. 



EK-4 
 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

 

Zaman AÇIKLAMA 

150 

Dakika 
MÜSABAKA DENETÇİSİ TESİSE GELİŞİ 

120 

Dakika 
HAKEMLERİN TESİSE GELİŞİ 

120 

Dakika 
MÜSABAKA ORGANİZASYON TOPLANTISI 

90 

Dakika 
EV SAHİBİ TAKIM KAFİLESİNİN TESİSE GELİŞİ 

75 

Dakika 
MİSAFİR TAKIM KAFİLESİNİN TESİSE GELİŞİ 

60 

Dakika 

DÖRDÜNCÜ HAKEMİN HER İKİ TAKIMDAN MÜSABAKA İSİM 

LİSTELERİ VE LİSANSLARI TESLİM ALMASI 

45 

Dakika 

HAKEMLERİN VE TAKIMLARIN ISINMAK İÇİN SOSYAL MESAFE 

KURALINA UYGUN OLARAK AYRI AYRI OYUN ALANINA ÇIKMASI 

25 

Dakika 
HAKEMLERİN SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ 

20 

Dakika 
TAKIMLARIN AYRI AYRI SOYUNMA ODALARINA DÖNMELERİ 

18 

Dakika 

SAHADA BULUNMASI GEREKENLER ve ZEMİN İLE İLGİLİ 

SON KONTROLLER 

15 

Dakika 
TAKIM LİSTELERİNİN ANONS EDİLMESİ 

10 

Dakika 
4. HAKEMİN TAKIMLARI SAHAYA ÇIKMAK İÇİN DAVET ETMESİ 

7 

Dakika 

TAKIMLARIN ve HAKEMLERİN OYUN ALANINA AYRI AYRI 

ÇIKMASI, GİYSİ VE GEREÇLERİN KONTROLÜ 

5 

Dakika 
SEREMONİ 

3 

Dakika 

PARA ATIŞI, TOP ve KALE SEÇİMİ, YARDIMCI 

HAKEMLERİN KALELERİ KONTROLÜ, 4. HAKEMİN KONTROLLERİ 

ve MÜSABAKA DENETÇİSİNDEN VEYA 

GÖZLEMCİDEN “BAŞLA” İŞARETİ ALINMASI 

0 

Dakika 
MÜSABAKANIN BAŞLAMASI 

 

 


