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1- Play Of grubunun çift devreli 10 takım ile lig ve puan usulüne oynanmasına, ligin bitiminde 

ilk dört takımın bir üst küme olan Süper Amatör Lig’e çıkmasına; 

2- Oynanacak olan Play Of maçlarda galibiyete üç puan beraberliğe bir puan mağlubiyete sıfır 

puan verilmesine; 

3- 2021-2022 Futbol sezonu için 1991 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu 1999 ve 

daha küçük doğumlular ise yaşı küçük statüsündedir. Büyükler kategorisi yerel ligi olan 

Süper Amatör, 1.Amatör, 2. Amatör ile Bölgesel Amatör Lig’de takımlarımız 1991 ve daha 

büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkarabilirler. Ancak, takımlarda 

21 kişilik müsabaka isim listesine 1991 ve daha büyük doğumlu en az 5(Beş) futbolcu ve 

1999 ve daha küçük doğumlu en az 5(Beş) futbolcu yazabilirler. 2007 ve daha küçük 

doğumlu futbolcular Büyükler kategorilerinde oynayamazlar. Müsabaka isim listesinin 21 

kişi olarak verilmesi durumunda yaşı büyük büyük futbolcunun 5’den fazla yazılırsa ve/veya 

yaşı küçük futbolcu 5’den az yazılması halinde takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı 

verilir. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması 

halinde müsabaka isim listesi 20 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu halinde müsabaka isim listesine 

19 kişi, 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 18 kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması 

haline 17 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 16 kişi 

yazılacaktır. 

 

                 A GRUBU 

KULÜP 
KODU 

TAKIMLAR 

10893 MUT İDMAN YURDU BLD  

17894 BİNEVLER SPOR 

12123 SİLİFKE İDMAN YURDU  

13303 ERDEMLİ LİMON  

18202 BURHAN SPOR  

16018 MEZİTLİ 33  

12626 KANAL SPOR  

10630 REŞADİYESPOR  

12120 DEMİRTAŞGÜCÜ  

13145 KALEKÖYÜ SPOR 



4- Amatör ve U-18 Kategorilerinde 3 olarak açıklanan oyuncu değişikliği sayısı pandeminin 

devam ettiği dikkate alınarak 3+2=5 olarak uygulanacaktır. Müsabakalarda 5 oyuncu 

değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre 

arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3(Üç) defada yapılabilir. 

5- Bu statüye Göre Fikstür onayı için Federasyona sunulmasına; 

6- Puanların eşitliği halinde grup birincisi takımların Federasyonun göndereceği genelgeye 

göre tespitine; 

7- İşbu statü F.M.T’nin 40.Maddesine göre Federasyonca tasdik edildikten sonra yürürlüğe 

girilir ve kulüplere tebliğ edilir; 

 

 

 

 

 

 

Ahmet KARATAŞ  Kurturuluş YAKICI  Onur DEMİRCAN  

Futbol il Temsilcisi  ASKF Temsilcisi   Kulüp temsilcisi 

 

 

 

 

 

 

 

Mümin ŞAHİN   Efkan DEMİRBOLAT  H.Hüseyin SÜSLÜ 

Kulüp Temsilcisi  Kulüp Temsilcisi  TFFHGD Temsilcisi 

 

 

 

 

 

 

 

Seracettin DÜLGER  Mustafa ÖNCEL 

TÜFAD Temsilcisi  G.S.G.M Temsilcisi 


