
 

 

1- İlimiz Süper Amatör Ligi 2021-2022 Taki BAKAR sezonu olarak isimlendirilmesine; 

2- İlimiz Süper Amatör Lig müsabakalarının 2021-2022 futbol sezonu yukarıda yazılı 18 takım 

arasında A ve B gruplarında 9’arlı iki grup halinde çift devreli lig ve puan usulüne göre 

deplasmanlı olarak oynatılmasına; 

3- Grupların belirlenmesinde tüm takımların hiçbir kural konulmaksızın kura çekilerek 

belirlenmesine; 

4- Grup müsabakaları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 4 takımın klasman 

grubuna yükseltilmesine(Play-off) Deplasmanlı çift devre puan ve lig usulüne göre 

oynanmasına; 

5- Grup Müsabakaları sonunda A ve B gruplarında puan cetvellerinin son sırasında bulunan 

toplamda iki takımın bir alt kümeye düşürülmesine 

6- Süper Amatör Play-Off müsabakaları sonunda Bölgesel Amatör Lige yükselecek takımların 

2021-2022 Futbol sezonu TFF’ce belirtilen esaslar doğrultusunda belirlenmesine; 

7- Takımların puan eşitliğinde Bal’a yükselecek veya bir alt kümeye düşecek takımların 

tespitinde el kitabındaki averaj sistemine göre karar verilir. 

8- Bölgesel Amatör Lig’de, Yerel Büyükler Kategorilerinde (Süper, 1. ve 2. Amatör) ve U18 

Kategorisinde 3 olarak açıklanan oyuncu değişikliği sayısı pandeminin devam ettiği dikkate 

alınarak 3 +2 = 5 olarak uygulanacaktır. Bu kategorilerin statülerine aşağıdaki ifade aynen 

yazılacaktır. “Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu 

kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka 

esnasında en fazla 3 (üç) defada yapılabilir.” 

9- Müsabakaların oynanacağı tarihte ertelenen yarıda kalan oynanamayan iptal edilen veya 

hakem tarafından oynatılmayan müsabakaların hafta içi dâhil futbol il temsilciliğince 

uygun görülen statlarda oynatılmasına; 

10- 2022-2023 futbol sezonunda Süper amatör liginin iki grup halinde 10’arlı toplam 20 takımlı 

olmasına, Bal’dan süper amatör lige düşecek takım sayısı dikkate alınarak 1. Amatör 

kümeden çıkacak takımların ona göre belirlenmesine; 

11- Sezon sonunda Bal’dan üçüncü lige yükselen takım sayısı birden fazla olması durumunda 

veya Süper amatör lig takımlarından bir veya bir kaçının fikstür çekiminden önce yazılı 

olarak ligden çekilmelerini belirtmesi durumunda birinci amatör lig il klasman sıralaması 
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Kodu   Kodu  

15074 AKDENİZ BLD 16600 AKDENİZ GÜCÜ 

10890 ANAMUR BLD 10618 CAM SPOR 

16647 BOYNUİNCELİ 18201                     ÇUKUROVA BİRLİK 

16495 ERDEMLİ SPOR 10616                    KARACAİLYAS VET. 

16860 GÜLNAR BLD 10612 KUVAYİ MİLLİYE 

15077 HOMURLU 1951 13146 ORMAN SPOR 

17014 TARSUS BLD 10617                   T.ARPAÇ SAKARLAR 

12118 TOROSLAR BLD 10625 TARSUS GÜCÜ 

10608 YOL SPOR 13144 TARSUS SPOR 



dikkate alınarak 2022-2023 futbol sezonunda süper amatör lig sayısının 20’ye 

tamamlanmasına; 

12- Süper amatör liginde yer alan takımların en az bir alt yapı kategorisinde lige katılmak ve 

lige katıldıkları altyapı ligini tamamlamak zorundadırlar, altyapı ligine katılmadıkları veya 

ligi tamamlamadıkları takdirde TFF’ye bildirilen işlemlere imza yetkisi olan yöneticiler ve 

kulüp başkanları İl disiplin kuruluna sevk edilirler; 

13- Bu statüde yer almayan konular hakkında uluslararası futbol oyun kuralları futbol 

müsabaka talimatı 2021-2022 futbol sezonu amatör liglerde uygulanacak esaslar el 

kitabındaki hükümlere ve futbol federasyonun yayınladığı talimatlara göre karar 

verilmesine; 

14- İş bu statünün futbol müsabaka talimatının 29.Maddesi uyarınca Futbol Federasyonu 

Tarafından onaylandıktan sonra uygulanmasına ve kulüplere www.mersinaskf.com web 

adresinden veya ASKF sosyal medya hesabından yayınlanmasına; 
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