
2019 – 2020 SEZONU 

İSTANBUL 2.AMATÖR LİG STATÜSÜ 

 

1. 2019-2020 Sezonunda İstanbul 2.Amatör Lig müsabakaları 179 takımın katılımıyla 18 
grupta iki devreli lig usulü oynanır. 

2. Galibiyete üç, beraberliğe bir, yenilgiye sıfır puan verilir. 
3. Gruplarında birinci ve ikinci sırayı alan takımlar 1.Amatör Lig’e yükselir. 
4. Kadrolar 18 olup 3 oyuncu değişikliği yapılabilir. 
5. Ligde 2019-2020 sezonu için 1989 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu 

1997 ve daha küçük doğumlular ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. 1989 ve daha 
büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans çıkartabilirler. Ancak, 
takımlar 18 kişilik müsabaka isim listesine 1989 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 
(beş) futbolcu ve 1997 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler.  

6. 2005 ve daha küçük doğumlu futbolcular 2.Amatör Lig’de oynayamazlar. 18 kişilik 
müsabaka isim listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük 
futbolcu 5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.  

7. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması 
halinde müsabaka isim listesine 17 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 
müsabaka isim listesine 16 kişi, 3 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 15 kişi, 4 
yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 14 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu yazılmaması 
halinde müsabaka isim listesine 13 kişi yazılacaktır.  

8. Gruplar (Silivri-Çatalca-B.Çekmece), (Avrupa), (Anadolu) olarak ayrılır ancak zorunlu 
durumlarda nakiller yapılabilir. 

9. Ligin her aşamasında TFF Talimatları ve Amatör Esaslar Kitabı uygulanır. 
10. Kararlar, bildiriler ve puantajlar www.tffistanbul.org ve İLAN PANOSU aracılığı ile 

duyurulur. 
11. Lig 1 Şubat 2020 tarihinde başlar. 
12. Kulüpler mutlaka teknik sorumlu sözleşmesi yapmak zorundadır. Müsabakalar 

başladıktan sonra iki haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirilmediğinin 
tespiti halinde bu durum kulüplere bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre 
içerisinde görevlendirme yapılmaz ise takip eden ilk müsabakada hükmen mağlubiyet 
cezası verilir. 1 haftalık süre içerisinde kulüp yine sözleşme yapmaz ise hükmen 
mağlubiyet cezası verilerek takım ligden ihraç edilir. 

13. Teknik Sorumlu sözleşmesi yapmamış olan kulüplere yapılan bildirimler e-posta ve 
SMS ile yapılabileceği gibi www.tffistanbul.org aracılığı ile ilan edilerek de yapılabilir. 
E-posta, SMS ve www.tffistanbul.org aracılığı ile yapılan bildirimler ilgili kulüplere 
tebligat niteliğindedir. 

14. Fikstüre dahil olup ligden çekilen veya herhangi bir nedenle ihraç olan takımlar 2020 
– 2021 sezonunda 2.Amatör Lig’e alınmazlar. 

15. Statüde bulunmayan hükümlerle ilgili TFF İstanbul İl Temsilciliği karar almaya 
yetkilidir. 
 

 

 

http://www.tffistanbul.org/

