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TÜRKİYEFUTBOL FEDERASYONU 
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ 

Sayı    : Fut. İl. Tem/        İstanbul 281.11.2018 
Konu  : Tertip Komitelerinin Kararları Hk. 
 
İlimiz Amatör Süper Amatör Lig Futbol Tertip Komitesi’nin almış olduğu kararların sureti aşağıya 
çıkartılmıştır. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Ali M.TANRIYAŞÜKÜR 
TFF İstanbul İl Temsilcisi  

S U R E T 
1. AMATÖR LİG FUTBOL TERTİP KOMİTESİ KARARLARI 

KARAR NO: 8/1 
Karar Tarihi: 27.11.2018  

a) Çankırı Maruf Spor Kulübü’nün Tertip Komitesi’nin 23.10.2018 tarih ve 4/2 no’lu kararında 
haklarında teknik sorumlu sözleşmesi yapmadıkları gerekçesi ile verilen kararın kaldırılması 
yönündeki talebi incelendi. 

b) Yapılan incelemede 2018 – 2019 Sezonu Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında 
“Amatör Takımlarda Zorunlu Teknik Kadrolar ve Vize ve Referans Bedelleri” başlığı altında 
uygulamanın şu şekilde olacağı belirtilmiştir : Amatör takımlar müsabakalar başladıktan sonra 
iki (2) haftalık süre içinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri bu kulüpleri tespit 
ederek kulüplere ihtar yazısı gönderirler. Kulüpler ihtar yazısının tebliğinden itibaren iki (2) 
haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise kulübe bu sürenin sona 
ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilecektir. …… Önemli olan 
Futbol İl Temsilciliğince 2+2 haftalık olarak belirtilen sürecin ihtar yazılarının yazılarak 
başlatılmasıdır. Kulübe ihtar yazısı yazılmadan süreç resmen başlamayacağı için daha sonra 
yapılacak itirazlarda, teknik sorumlu ile anlaşmayan kulübe tebliğ edilen ihtar yazısının tarihi 
dikkate alınacaktır. 

c) Yapılan incelemede Çankırı Maruf – İstanbul Trabzon (1.Hafta), Selvispor – Çankırı Maruf 
(2.Hafta) müsabakalarından sonra 9.10.2018 tarihinde sözleşme yapmayan takımlara internet 
sitesi aracılığı ile tebligat yapıldığı, tebligattan sonra oynanan Çankırı Maruf – Rumeli İ.Y. (3.Hafta) 
müsabakasından sonra 4.haftada oynanan Küçük Ayasofya – Çankırı Maruf müsabakasında 
Çankırı Maruf takımının hükmen mağlup sayıldığı görülmüştür. Talimatta belirtilen 2+2 haftalık 
sürecin tamamlanmadığı ve bu sürecin 5.haftada oynanan müsabakada uygulanması gerektiği 
tespit edilmiş olup yapılan maddi hata sebebiyle 23.10.2018 tarih ve 4/2 no’lu kararın yeniden 
tanzim edilerek Çankırı Maruf takımının hükmen mağlubiyet kararının kaldırılarak müsabaka 
sonucunun tescil edilmesine, 

d) Yine aynı kararda yer alan Dnz. İşletmeleri – Kartal Elçi ve Subaşı – Akalan müsabakalarındaki 
hükmen mağlubiyet kararlarının kaldırılarak müsabaka sonuçlarının tesciline, 

 
Oybirliği ile karar verilmiştir.                           

Başkan       Üye        Üye        Üye        Üye 
                İmza          İmza           İmza                               İmza           İmza 

Aslı gibidir 
28.11.2018 


