
2008 – 2009 Sezonu 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları 

Statüsü 
 
 

Madde 1- Konu Ve Kapsam 
 
Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Liginde yer alan kulüplerimizin alt yapılarını oluşturmak ve 

güçlendirmek, Ümit Milli ve Genç Milli Takımlarımızın kadrolarına oyuncu sağlayabilmek amacıyla Deplasmanlı 

Süper Gençler Ligi müsabakaları düzenlenmiştir. 

 

Müsabakalar bu statü ile belli edilen usul ve esaslara göre oynanır. 

 
Madde 2- Katılım Ve �artları 
 
2008–2009 sezonunda çim veya sentetik saha koşulunu yerine getirebileceğini taahhüt eden kulüpler 

Deplasmanlı Süper Gençler Ligine katılabilirler. 
 

Turkcell Süper Ligi ve Bank Asya 1.Ligi Kulüpleri Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarına katılmak 

zorundadırlar. 

 
TFF 2.Lig ve TFF 3.Liginde yer alan kulüpler Deplasmanlı Süper Gençler Ligine katılmak zorunda değillerdir. 

 

Kulüpler, Federasyona bu lige katılacaklarını taahhüt ettiklerine dair, Federasyonun hazırlamış olduğu "Katılım 
Formu" ile müsabakalarını oynayacakları çim veya sentetik sahayı gösterir "Stadyum Ve Güvenlik Bilgi 

Formu"'nu ekleri ile hazırlayıp onayladıktan sonra bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. 

 

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarına katılan kulüpler, illerinde düzenlenen mahalli amatör 
müsabakalara katılmayacaklardır. 

 

Bu lige katılmayı taahhüt eden kulüpler, müsabakalara mazeretsiz olarak katılmadıkları takdirde, her müsabaka 

için 5000,00.-YTL para cezası ile cezalandırılacaklardır. 

 
Madde 3- Organizasyon Ve Sorumluluklar 
 
Bu müsabakaların tüm organizasyonu Gençlik Geliştirme Departman tarafından yapılır. 
 

Organizasyona ait statü çalışması, sezon planlaması, fikstür çalışması, olaylı müsabakalar ile ilgili işlemler, 

müsabaka ertelemeleri ile gün ve saha değişiklikleri hususunda Gençlik Geliştirme Departman yetkilidir. 

Elverişsiz saha ve hava şartları nedeni ile yapılacak ertelemeler, müsabaka ertelemeleri ile gün ve saha 
değişiklikleri Gençlik Geliştirme Departman ve bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Vekilinin onayına tabidir. 

 

TFF Bölge Müdürleri, elverişsiz saha ve hava şartlarında müsabakaların oynanabileceği başka sahaların 
bulunması için kulüpler ve ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile irtibat kuracaklardır. 

 

a) Müsabakalarda doğacak olaylar nedeniyle yapılacak gerekli işlemler, Gençlik Geliştirme Departman ve bağlı 

bulunduğu ilgili Genel Sekreter Vekilince yürütülür. 
 

b) Olaylı müsabaka raporları, TFF Bölge yetkilileri tarafından toplanacak ve 48 saat içinde 312 473 45 07 

numaralı Gençlik Geliştirme Departman faksına fakslanacaktır. 

 
c) Müsabaka raporları Hukuk Kurulu’nca incelendikten sonra gerekli işlemlerin yapılması için Amatör Futbol 

Disiplin Kurulu’na sevk edilecektir. 

 
d) Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nca çıkacak cezalar talimat hükümlerine göre (faksla) ilgili kulüplere 

bildirilecektir. 

 



Madde 4- Oyun Kuralları 
Müsabakalarda; FIFA, UEFA ve TFF Talimatlarında belirtilmiş Uluslararası Oyun Kuralları ile Futbol Müsabaka 

Talimatı, Futbol Disiplin Talimatı, Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı, Amatör Futbolcu ve Kulüp Değiştirme Talimatı, 
Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatı, Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri 

ile İlgili Talimatı uygulanır. 

 
Madde 5- Müsabaka Sistemi (Puan Usulü Ve Averaj) 
 
Müsabakalar Federasyonca tespit edilen bölgesel gruplar halinde deplasmanlı olarak çift devreli lig usulüne göre 

oynanacaktır. 

 

Müsabakaların başlama ve bitiş tarihleri (sezon planlaması) ile fikstür, Gençlik Geliştirme Departmanı tarafından 
düzenlenerek TFF Bölge Müdürlükleri aracılığı ile kulüplerimize ve ilgili tüm birimlere gönderir. 

 

Müsabakalar Turkcell Süper Ligi fikstürü esas alınarak çift devreli lig usulüne göre oynanacaktır. 
 

1- Müsabakalarda kazanan takımlara 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), kaybeden takımlara sıfır (0) puan 

verilir. 

 
2- Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puanı kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve 

................ olarak sıralanır. 2008–2009 Sezonunda aynı puana sahip ilgili takımlar arasında aşağıda belirtilen 

esaslar uygulanır. 

 
a) Öncelikle aynı puana sahip ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne 

bakılır. 

 
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına, (Kendi 

aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik var ise, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) FMT’nin 

10.maddesinin son paragrafı hükmünce; 

 
c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, Genel puantaj da ki gol averajına 

bakılır. Takımlar arasındaki gol averajı da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

 
d) Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 

 

e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında 

yapılacak tek maçlı eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. 
 

f) Yukarıdaki maddelere uygun olarak; şayet iki takımın puan eşitliği varsa iki takımın kendi arasındaki 

müsabakalardaki skorlara göre yukarıda bahsedilen hususlar uygulanır. 

 
g) Yukarıdaki maddelere uygun olarak; şayet puan eşitliği 3 ve daha fazla takım arasında var ise; 

 

g1) Öncelikle bu takımların kendi aralarında yapmış oldukları müsabaka skorlarına göre bir puan cetveli 
yapılır. 

 

g2) Bu puan cetvelinde öncelikle takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. Puan eşitliği var ise yine 

aynı puan cetvelindeki gol averajına bakılır. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır. 
Bütün bu şartlara rağmen yani takımların puanları ve attıkları ve yedikleri gol sayısı eşit ise genel puan 

cetvelindeki averaja bakılır. 

 

g3) 3 ve daha fazla takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardan yapılan puan cetvelinde 

puanlar ne olursa olsun ikili averaja değil 3 veya daha fazla takımın kendi aralarında oynadıkları 

müsabakalardan oluşan puan cetveli sıralamasına bakılır. 

 
h) Deplasmanlı Süper Gençler Liginde bütün müsabakalar bittikten sonra takımların kendi aralarında oynadıkları 

müsabakalara göre puan cetveli oluşturulacak olup, puan cetveli genel averaja göre yapılacaktır. 



 

Ek–1:   Örnek Puan Cetveli 1 

Örnek Puan Cetveli 2 
Örnek Puan Cetveli 3 

 

 
Madde 6- Sahalar Ve Stadyum 
 
Müsabakalar; 

 

a) Daha önce kulübe bu müsabakaların oynanmasını uygun gören Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince tahsis 
edilen çim sahalarda, bu lige katılacak kulüplere ait tesislerde, Federasyonca belirlenen çim ve sentetik 

sahalarda oynanacaktır. 

 

Müsabakaların toprak sahalarda oynanmasına izin verilmeyecek olup, bununla ilgili tüm sorumluluk ev sahibi 

kulübe ait olacaktır. 

 

b) Müsabakaların oynanacağı saha ve statların hazırlanması ve gerekli sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınması, 
müsabakanın oynanmasını taahhüt eden kulüp tarafından sağlanacaktır. 
 
c) Ev sahibi kulüpler müsabakalarında doktor ve ambulans bulundurmak zorunda olup, müsabakada görevli 

bulunan doktor, deplasman takımına da bakmakla yükümlüdür. Bu hükme uymayan ve aykırı davranan kulüpler 

hakkında FDT hükümleri uygulanır. 

 

d) Müsabakalara sahasını hazırlamayan kulüpler; rakip takımın deplasman giderlerini ve hakem ücretlerini 

karşılayacaklardır. 
 

e) Müsabakalara sahaya aşağıdaki görevliler girebilir. Saha kenarında düzenlenmiş özel yerlerde oturmaları 

kaydıyla yedek futbolcular ve (ihraç hariç) oyundan çıkan futbolculardan başka her iki kulübe mensup Yönetim 

Kurulunca seçilmiş ve önceden isimleri Federasyona bildirilerek akredite olmuş kişiler arasından; 

 
. 1 Yönetici 
. 1 Teknik Sorumlu - Zorunlu 
. 1 Antrenör (E şofmanlı) 
. 1 Kaleci Antrenörü (E şofmanlı) 
. 1 Doktor veya Masör (E şofmanlı) – Zorunlu 
 
Takımların yöneticileri maçtan önce müsabaka isim listesini imzalayacaklardır. Yönetici olmadığı takdirde Teknik 

Sorumlu müsabaka isim listesini imzalayabilir. 

 
Madde 7- Oyuncuların Uygunlu ğu 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında; 
 

a) Bu ligde müsabakalara katılacak futbolcuların 01.01.1991 dahil ve daha sonra doğmuş olmaları şarttır. 

 

b) Bu lige katılacak kulüplerimiz; 18 kişilik kadroda kaleci dahil 01.01.1990 doğumlu 3 (üç) kontenjan oyuncu 
oynatabilirler. 

 

c) Bu ligde oynayan oyuncular bir üst yaş kategorisindeki müsabakalara katıldıkları takdirde tekrar Deplasmanlı 

Süper Gençler Ligi müsabakalarına katılamazlar. 
 

d) Amatör veya Profesyonel futbolcular bu müsabakalarda oynayabilirler. 

 
e) Bu ligde yabancı uyruklu amatör veya profesyonel futbolcular oynayamazlar. 

 

f) Müsabakalarda yer alacak futbolcunun; 



 

f1) Temsil edeceği kulübü adına tescilini yaptırmış ve lisansını almış bulunması, 

 
f2) Tescil edilen lisansın geçerlilik tarihinin devam ediyor olması, 

 

f3) Herhangi bir sebeple müsabakaya girmekten men edilmemiş olması, şarttır. 

 
 

 
Madde 8- Disiplin Hükümleri 
 
Bu müsabakalarla ilgili futbolcu, kulüp, kuruluşlarla ilgili, görevli ve yetkililer hakkında verilecek cezalar Futbol 

Disiplin Talimatı’nca yürütülecektir. 

 
Sarı Kart Uygulaması: 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında 2 (iki) sarı kart uygulaması yapılacaktır. 

 

Sezon içerisinde Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında üst üste veya aralıklı olsa dahi, ihraca 
dönüşmeyen ihtarlık hareketleri nedeniyle 2 (iki) sarı kart gören futbolcular takip eden ilk Deplasmanlı Süper 

Gençler Ligi müsabakasında oynatılamaz. 

 

Türkiye Profesyonel Ligleri, Türkiye Kupası müsabakaları, PAF Ligi müsabakaları ve Deplasmanlı Süper Gençler 
Ligi müsabakaları sarı kart uygulamasında ayrı kategorilerdir. 

 

Sarı kart uygulaması; Deplasmanlı Süper Gençler Ligine katılan takımlarımızın sorumluluğundadır ve takibi 
kulüplerimizce yapılacaktır. 
 
Kırmızı Kart Uygulaması: 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç 
edilen futbolcular, Futbol Disiplin Talimatına göre otomatikman idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye 

kadar oynayamazlar. 

 

Bu müsabakalardaki eylemleri nedeniyle Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nca cezalandırılan futbolcular, cezalarını 
bu kategoride infaz edinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. 

 

Ancak futbolcunun ceza aldığı kategoride resmi müsabakaların sona ermiş olması halinde, yaş kategorisi uygun 
ve müsabakaları devam eden diğer liglerde cezalarını infaz edebilirler. 

 
İdari Tedbirliler 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında; hakem tarafından oyundan ihraç edilmeyen, ancak yapmış 

oldukları eylemler nedeni ile TFF tarafından idari tedbirli olarak Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen 

futbolcu, antrenör, masör, yönetici ve diğer ilgililer, haklarındaki tedbir kararı kalkmadan takip eden hiçbir resmi 

müsabakaya katılamazlar. 

 
Madde 9- Lisans İşlemleri 
 
“Oyuncuların Uygunluğu” bölümündeki şartlara haiz olan ve futbolcuların bulunduğu kategori açısından (Amatör 

veya Profesyonel) tescil ve lisans için gereken tüm evrakların tamam olması şartıyla, lisans işlemleri Türkiye 
Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 

 

Bunu için; 
 

a) Bu müsabakalara katılacak futbolculardan 18 yaşını tamamlamamış olanlar için Noterden verilecek veli 

seyahat muvafakatleri Federasyona ibraz edilecektir. 



 

b) Kulüpler bu müsabakalara katılacak amatör futbolcularını, (her futbolcu için) Federasyonca belirlenen sigorta 

teminat miktarları üzerinden ve yine Federasyonca belirlenmiş özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek 
zorundadırlar. 

 
Madde 10- Genel Hükümler 
 
Müsabakalarda takımların hakemlere verilen 18 kişilik isim listesinde bulunan yedek oyunculardan üçü (3) oyun 

içinde, karşılaşmanın her anında değiştirilebilir. Değişen oyuncular yeniden oyuna giremezler. Hakem tarafından 

oyundan ihraç edilen oyuncuların yerine oyuncu alınamaz. Oyun başlamadan önce hakem tarafından oyundan 

ihraç edilen oyuncu yerine yalnız yedek isim listesindeki oyunculardan biri girebilir. Bu şekilde eksilecek yedek 
listesine yeniden yedek oyuncu yazılamaz. 

 

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında, sadece bu lige ait olan tek tip müsabaka isim listesi 

kullanılacaktır. 

 

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakaları mücbir sebepler dışında ertelenmez. 

 
Statüde belli edilmeyen hususlar hakkında Federasyon tarafından nihai karar verilir. 

 
Madde 11- Teknik Sorumlu Ve Antrenörler 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Liginde görev yapacak Teknik Sorumlu ve Antrenörler Federasyonca düzenlenmiş 
sözleşmeyi imzalayarak ve Federasyona tasdik ettirip saha içi giriş kartını almak kaydı ile görev yapabilirler. 

 

a) Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarına katılan kulüpler bir Teknik Sorumlu bulundurmak 
zorundadırlar. Federasyonun uyarısına rağmen 2 hafta içinde bu sorumluluğu yerine getirmedikleri takdirde, 

Futbol Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatının 32. maddesinin (a) fıkrası doğrultusunda işlem yapılır. 

 

b) Çalışacak teknik adamlar; Teknik Direktör Vize Cüzdanına sahip olmak, A Lisans Vize Cüzdanına sahip olmak, B 
Lisans Vize Cüzdanına sahip olmak, UEFA B Lisansına sahip olmak veya Genç Takım Antrenör kursundan mezun 

olmak zorundadırlar. 

 
c) Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakaları için alınan saha içi giriş kartları bulunduğu ligde ve statüde 

geçerlidir. Diğer üst veya alt kategorilerde saha içi girişi için kullanılamaz. 
 
d) Teknik Adamlar kendilerini, Teknik Yönetici ve Öğretici talimatının 20 maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda, 

masörler ise Masör talimatının 6 maddesinin (c) fıkrası hükümleri doğrultusunda kendilerini yukarıda belirtilen 

sigorta teminat miktarları üzerinden özel sigorta şirketlerine sigorta ettirmek zorundadırlar. 

 
Madde 12- Takımların Renkleri 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında takımlar, kulüplerinin tescilli renklerindeki formalarını giymek 

suretiyle müsabakalara katılırlar. (FMT m.30) Ayrıca formalara konulacak reklâmların, Reklâm Talimatı 

hükümlerine uygun olması zorunludur. 

 
Madde 13- İtirazlar 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakaları ile ilgili olarak yapılacak her türlü itirazın Futbol Müsabaka 

Talimatı’nın 34 ve 35. maddelerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. 

 

Yapılacak itirazlar için talimattaki kanuni sürelere uygun olarak 75,00.-YTL itiraz depozitosu ücretinin 

Federasyonumuzun Garanti Bankası 1. Levent Ticari Şubesindeki 6298038 numaralı hesabına yatırılıp, banka 

dekontunun aynı sürede itiraz dilekçeleriyle birlikte verilmesi zorunludur. 
 
Madde 14- Tazminatlar 
 



Bu müsabakaların hakem, gözlemci ve personel ücretleri TFF Bölge Müdürlüklerinin onayından sonra TFF Mali 

İşler Müdürlüğü tarafından ödenir. Federasyonumuzca, deplasman yapan takımlara, masraflarını karşılamak 

üzere kilometre başına (gidiş-geliş) 1,00.-YTL ücret ödenecektir. Ancak müsabakasını Büyükşehir Belediye 
sınırları içinde oynayan takımlara her hangi bir ücret ödenmeyecektir. 

 

Kulüpler istenilen belgeleri (fatura vs. gibi) ibraz etmeleri durumunda, yol tazminatları TFF Bölge 

Müdürlüklerinin onayından sonra TFF Mali İşler Müdürlüğü tarafından ödenir. 
 
Madde 15- Hakem ve Gözlemci Atamaları 
 
Müsabakalarda görevlendirilecek Hakemler; İl Hakem Kurulu ve Gözlemciler; İl Gözlemci Kurulu tarafından 
atanır. 

 

a) Müsabakalara 1 (bir) orta, 2 (iki) yardımcı hakem ve 1 (bir) gözlemci görevlendirilir. Bu ligde 4ncü Hakem ve 

Temsilci uygulaması yapılmayacaktır. 

 

b) Müsabakalarda görevlendirilecek hakem ve gözlemci ücretleri, TFF Bölge Müdürlüklerinin onayından sonra 

TFF Mali İşler Müdürlüğünce ödenecektir. 
 

c) Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında görev alacak Hakem ve Gözlemcilerin ücretleri; “Merkez 

Hakem Kurulu Hakem, Gözlemci Ve Eğitimci Tazminat, Harcırah, Ulaşım Ücretleri İle Ödeme Prensip ve 

Yöntemleri” İç Talimatında belirtilen miktarlar üzerinden ödenir. 

 

d) Olaylı ve ihraçlı müsabakalara ait hakem ve gözlemci raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili Federasyon 

Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu raporlar Genel Sekreterlik tarafından Amatör Futbol Disiplin Kuruluna 
intikal ettirilecek olup, Disiplin Kurulu tarafından alınacak kararlar kulüplere tebliğ edilecektir. 

 

e) Müsabakalarda görev alacak hakemler ve gözlemciler kara yoluyla seyahat edecektir. 

 

f) Müsabaka hakem ve gözlemci raporları, 48 saat içerisinde ilgili TFF Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi 

zorunludur. 

 
Madde 16- Müsabaka Personeli 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında görev yapacak personel aşağıda belirtilmiştir; 

 

1 Kişi Tesis Amiri 
1 Kişi Sağlık Görevlisi 

1 Kişi Ambulans Şoförü 

1 Kişi Saha Komiseri 

4 Kişi Tesis Personeli 
 
Müsabakanın oynanacağı sahada (Kulüp veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) yukarıda yazılı personel 

görevlendirilir. Ev sahibi kulüp, bu personelin bulundurulmasından sorumlu olur. 

 
Personel ücret bordroları hazırlandıktan sonra ilgili TFF Bölge Müdürlüklerine teslim edilir. TFF Bölge 

Müdürlüklerince onaylanan bordrolar TFF Mali İşler Müdürlüğünce ödenir. 

 

Müsabakanın oynanacağı saha, ev sahibi kulübe ait ise; sağlık personeli, ambulans şoförü ve saha komiseri hariç 
personel ücreti ödenmez. 

 

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında görev yapacak personelin ücretleri, daha sonra Federasyonca 

ilan edilecektir. 
 
Madde 17- Türkiye �ampiyonası 
 



Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakaları; 2008–2009 sezonu Deplasmanlı Süper 

Gençler Ligi Müsabakaları Statüsünde belirtilen esaslar ile aşağıda belli edilmiş olan kurallara göre oynanacaktır. 

 
a) Genel Hükümler 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakalarının kaç takımla ve hangi sistem ile oynanacağı, 

2008 – 2009 sezonunda Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarına katılacak takım sayısına göre belirlenir 
ve sezon içerisinde ilan edilir. 

 

Bu statüde belli edilemeyen hususlar hakkında Federasyon tarafından nihai karar verilir. 

 
b) Organizasyon Komitesi 
 
Müsabakaların sağlıklı bir şekilde oynatılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki kişilerden oluşan Organizasyon 

Komitesi kurulur; 
 

– TFF Gençlik Geliştirme Departman Müdürü 

– TFF Bölge Müdürleri 

– TFF Yetkilileri 
– Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetkilileri 

– İl Hakem Kurulu Başkanları 

– İl Gözlemci Kurulu Başkanları 

– ASKF İl Başkanları 
 

Organizasyon Komitesi; müsabakalardan bir gün evvel, daha önceden tespit edilmiş yerde Türkiye 

Şampiyonasına katılmaya hak kazanan kulüplerin yetkilileriyle bir toplantı yapar. Kulüpler anılan toplantıya, 
organizasyon komitesinin incelemesi için lisanslarını ve oyuncuların kimliklerini getirmek zorundadırlar. 

 

Müsabakalarda meydana gelebilecek olaylar ile ilgili gerekli işlemler, Gençlik Geliştirme Departmanı tarafından 

yürütülür. 
 

Müsabakalarda olay veya ihraç var ise, müsabaka hakemi ve gözlemcisi tarafından disiplin raporu yazılır ve bu 

raporlar müsabaka bitiminden hemen sonra organizasyon komitesi yetkililerine teslim edilir. 
 
c) Disiplin Hükümleri 
 
Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarının devamı niteliğinde 

olduğundan, sezon içerisinde oyuncuların almış olduğu sarı kartlar, sarı kart cezaları ve kırmızı kart cezaları, 
Türkiye Şampiyonası müsabakalarında da geçerli olacaktır. 

 
d) Hakemler ve Gözlemciler 
 
Müsabaka hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından ve müsabaka gözlemcileri, 

Gözlemciler Temsilciler Kurulu tarafından atanır. 

 

Hakem ve gözlemci raporları, müsabakadan hemen sonra organizasyon komitesi yetkililerine teslim edilir. 

 
e) Saha Ve Statlar 
 
Müsabakaların oynanacağı statların eksiksiz olarak hazırlanması, Organizasyon Komitesi, İlgili TFF Bölge 

Müdürlükleri ve İlgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin müşterek çalışmalarıyla sağlanacaktır. 
 
f) Müsabaka Personeli ve Ücretleri 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi müsabakalarında görev yapacak personel ile ilgili esaslar, bu statünün 16. 

maddesinde açıkça belirtilmiştir. Lakin Türkiye Şampiyonası müsabakalarında gerekli görüldüğü hallerde 



personel sayısı, organizasyon komitesi tarafından belirlenir ve Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Departman 

yetkilisinin onayına sunar. 

 
Personel ücret bordroları hazırlandıktan sonra Gençlik Geliştirme Departmanına teslim edilir. Departman 

yetkilisi tarafından onaylanan bordrolar, TFF Mali İşler Müdürlüğünce ödenir. 

 
g) Ödül Ve Kupa 
 
Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonucunda; 

 

Türkiye Birincisi olan takıma Kupa + Madalya 30.000,00.- YTL 
 

Türkiye İkincisi olan takıma; Şilt + Madalya 15.000,00.- YTL 

 

Ödül Federasyonca verilir. 

 

 

 
 

Bu statünün 6. maddesinin c fıkrası 16 Aralık 2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş ve 25 Aralık 2008 

tarihinde TFF’ nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
EK–1 Puan Eşitli ğine İlişkin Örnekler 
 
Örnek – 1 
 
Genel Puan Durumu 
 

TAKIMLAR A Y P Av  

A TAKIMI 52 12 44 40 
 

B TAKIMI 80 13 44 67 

 

C TAKIMI 81 5 44 76 

 

 

Puantajda 3 takımın da puanları 44 olduğundan kendi aralarındaki müsabakalara bakılacaktır. 

 
Kendi Aralarındaki Müsabakalar 
 

TAKIMLAR O G B M A Y P Av 

A TAKIMI 4 1 2 
1 

 
6 

6 

 

5 

 
0 



B TAKIMI 4 1 2 
1 

 
5 5 5 0 

C TAKIMI 4 1 2 
1 

 
4 4 5 0 

 
Üç Takımın da kendi aralarındaki müsabakalarda puanları (5) aynı, attıklarından yediklerinin çıkarılmasından 

doğan fark (0) aynı, bu durumda kendi aralarındaki müsabakalarda daha fazla gol atan takım üstün sayılacaktır.  

 

Yani; 
 

6 Gol atan A Takımı 1. 

5 Gol Atan B Takımı 2. 
4 Gol Atan C Takımı 3. sayılacaktır. 
 
Örnek – 2 
 
Genel Puan Durumu 
 

TAKIMLAR A Y P Av 

A TAKIMI 56 15 40 
41 

 

B TAKIMI 80 20 40 
60 

 

C TAKIMI 81 25 40 
56 

 

 
Puantaj da 3 takımında puanları 44 olduğundan kendi aralarındaki müsabakalara bakılacaktır. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kendi Aralarındaki Müsabakalar 
 

TAKIMLAR O G B M A Y P Av 

A TAKIMI 4 2 2 
- 

 
8 

4 

 

8 

 
4 

B TAKIMI 4 1 1 
2 

 
7 8 4 -1 

C TAKIMI 4 1 1 
2 

 
5 8 4 -3 

 
— Üç Takım arasında oynanan müsabakaların skorlarına göre yapılan puan cetvelinde A takımı puan olarak diğer 

iki takımdan önde olduğundan birinci sırayı A takımı alır. 
 

— Üç takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardan yapılan puan cetvelinde B ve C takımlarının puanları 

eşittir. Ancak aynı puan cetvelinde B takımı averaj olarak C takımından daha üstün olduğundan ikinci sırayı B 
takımı alır. 

 

— C Takımı averaj olarak B takımından daha kötü olduğundan C takımı üçüncü sırada yer alır. 

 
Örnek – 3 



 

TAKIMLAR O G B M A Y P Av 

A TAKIMI 4 4 - 
- 
 

20 
2 
 

12 
 

18 

B TAKIMI 4 2 - 
2 

 
3 3 6 - 

C TAKIMI 4 2 - 
2 

 
7 8 6 -1 

D TAKIMI 4 2 - 2 10 11 6 -1 

E TAKIMI 4 - - 4 3 19 - -16 

 
Puantaj da 3 takımında puanları 40 olduğundan kendi aralarındaki müsabakalara bakılacaktır. 

 
Kendi Aralarındaki Müsabakalar 
 

TAKIMLAR O G B M A Y P Av 

A TAKIMI 4 1 - 
1 

 
4 4 

3 

 
0 

B TAKIMI 4 1 - 
1 
 

4 4 3 0 

C TAKIMI 4 1 - 
1 

 
1 1 3 0 

 
Üç Takımın kendi aralarındaki müsabakalarda eşit puan almalarından dolayı, kendi aralarındaki müsabakalardaki 

atılan gollerden yenilen gollerin çıkarılmasından doğan farklarda eşit olduğundan fazla gol atan takım üstün 

sayılacağından, 4 gol atan C Takımı ve D Takımı dışında 1 gol atan B Takımı devre dışı kalır. Diğer iki takımın 

averajları eşit olduğundan genel puantaj da ki durumlarına bakılır. 

 

TAKIMLAR A Y Av 

C TAKIMI 7 8 
-1 

 

D TAKIMI 10 11 
-1 

 

 

Genel puantaj da C Takımı ve D Takımlarının durumlarına bakıldığında; atılan gollerden yenilen gollerin farkı her 

iki takım içinde aynıdır. (Averajları -1) Bu durumda fazla gol atan takım üstün sayılacağından, 10 gol atan D 

Takımı genel puantaj da 1. olan A Takımının ardından 2., C Takımı 3., B Takımı da 4. olarak sıralamada yer 

alacaktır. 

 


